
Uchwała Nr 29/VIII/2015 
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty. 

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

§ 1
Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru następującej metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2.

§ 2
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł miesięcznie od

osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
nie  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny,  w  wysokości  10,00  zł  miesięcznie  od  osoby
zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

§ 5
Traci moc uchwała Nr 160/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

                                                                                                  
                                                                                     Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

W związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie
z dniem 1 lutego 2015 r., uchwała Nr 160/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r.
w  sprawie  dokonania  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty utraciła moc.
Zatem dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezbędne
jest  podjęcie  przez  radę  gminy  nowej  uchwały  w  możliwie  najkrótszym  terminie  na  podstawie
znowelizowanych przepisów. 

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem delegacji ustawowej dla rady gminy zawartej w art.  6k ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 ze zm.). Przepis ten zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały, w której dokona wyboru jednej
z  określonych  w art.  6j  ust.  1  i  2  metod  ustalenia  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
oraz ustali stawkę takiej opłaty.

Proponuje  się  pozostawienie  dotychczas  wybranej  (obowiązującej) metody  naliczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 
Ponadto  uwzględniając  nowe  podejście,  związane  upowszechnieniem  selektywnego  zbierania  odpadów
„u źródła” określono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

 Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


