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UCHWAŁA NR  …/2019 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia … 2019 r. 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 

2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co 

następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 1  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych 

nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rokietnica stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 

określonej w § 2. 

§ 2 .1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł 

miesięcznie. 

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny, wynosi trzykrotność stawki ustalonej w ust. 1, tj. 45,00 zł. 

§ 3 Traci moc uchwała Nr Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 

stycznia 2019 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 1504). 

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 5  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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Uzasadnienie 

Uchwały Nr …………../…………../2019 

Rady Gminy Rokietnica 

z dnia …………………2019 r. 

 

 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty 
 

  

 

6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1579). 

Zgodnie z art. 6k ust 1 Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz 

ustala stawkę takiej opłaty; 

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  

w art. 6r ust. 2-2b i 2d; 

4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,  

w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 Rada Gminy została również zobowiązana do określenia stawki opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie 

niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez 

radę gminy za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


