
UCHWAŁA NR XXXII/319/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. 
Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.1)) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie 
z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwieńsk powstającymi na 
zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty określonej w ust. 3 i ust. 5.

3. Ze względu na rodzaj zabudowy w miejscowości Czerwieńsk i Płoty ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 4. W pozostałych miejscowościach gminy Czerwieńsk ustala się stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł miesięcznie od każdej osoby z zastrzeżeniem ust 5.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z miejscowości Czerwieńsk, 
Płoty w wysokości 8,80 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pozostałych miejscowości 
z terenu Gminy Czerwieńsk w wysokości 7,60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwieńsk powstającymi na 
nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne oraz stawki za dany 
pojemnik określonych w § 3.

§ 3. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przeliczeniu za jednokrotny odbiór z pojemnika o pojemności:

1) 0,80 m3 – w wysokości 7,75 zł,

2) 0,11 m3 – w wysokości 10,60 zł,

3) 0,12 m3 – w wysokości 11,50 zł,

4) 0,24 m3 – w wysokości 22,60 zł,

5) 1,10 m3 – w wysokości 105,40 zł,

6) 7,00 m3 – w wysokości 653,00 zł,

7) 16,00 m3 – w wysokości 1423,00 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny odbiór 
selektywnie zebranych odpadów z papieru i tektury z pojemnika o pojemności:

1) 1,10 m3 – w wysokości 37,80 zł,

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszonew Dz. U. z 2013r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 
379

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1593.
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2) 7,00 m3 – w wysokości 244,40 zł;

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny odbiór 
selektywnie zebranych odpadów z tworzyw sztucznych i drobnego złomu z pojemnika o pojemności:

1) 1,10 m3 – w wysokości 35,70 zł,

2) 7,00 m3 – w wysokości 238,00 zł;

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny odbiór 
selektywnie zebranych odpadów ze szkła z pojemnika o pojemności     2,50 m3 – w wysokości 157,70 zł.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/301/14 Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - 
publikacja w Dz. U. Woj. Lubus. z 2014 r., poz. 1183.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras
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UZASADNIENIE

Art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) nakłada obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Naliczenie opłaty stosuje się od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
i obowiązuje na terenie całej gminy.

Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa
społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne. Wadą tej
metody jest jej niedogodność dla mieszkańców, która to związana jest ze zmiennością danych
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Mankamentem jej jest także fakt, iż ilość odpadów
wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania,
stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada miejska obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła"
ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.
Uchwalając stawkę opłaty, uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ustalona uchwałą stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami zawiera również koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę
administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadziła gmina.
Koszty tej obsługi obejmować będą obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku, sprzętu
komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp.

Uwagi SKO RIO, co do treści zawartej w uchwale nr XXIX/301/14 z dnia 09.06.2014 r.
dotyczyły zapisów art. 6j ust. 2a, a mówiących o różnicowaniu stawki opłaty. W związku
z powyższym należało w niniejszej uchwale skorygować te zapisy.

Zgodnie z art. 6j ust 2a Rada Miejska może różnicować stawki opłaty w zależności od
powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania
odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Ze względu na rodzaj
zabudowy (wielorodzinnej) w miejscowościach: Czerwieńsk, Płoty ustalono stawkę 15 zł od osoby
za odbiór zmieszanych odpadów; w pozostałych miejscowościach z terenu Gminy Czerwieńsk: 12
zł od osoby za odbiór zmieszanych odpadów.

Jednocześnie ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny, dlatego też aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła"
ustala się stawkę w miejscowościach: Czerwieńsk, Płoty: 8,80 zł od osoby; w pozostałych
miejscowościach z terenu Gminy Czerwieńsk: 7,60 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych uiszczą opłatę za gospodarowanie odpadami,
która stanowi iloczyn pojemników i stawki za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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