
UCHWAŁA NR XXVIII/138/2013
RADY GMINY W SZELKOWIE

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6k ust.1 pkt 1, art. 6k ust 3, art.6k ust. 4 w związku 
z art. 6j ust 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. 
poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy w Szelkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego. 

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1 rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione zamieszkałe stale na danej nieruchomości i utrzymujące się wspólnie. 

§ 2. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują 
mieszkańcy w następujący sposób: 

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe: 

a) za odpady segregowane - 10,00 zł,  

b) za odpady niesegregowane – 15,00 zł,  

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe: 

a) za odpady segregowane - 15,00 zł,  

b) za odpady niesegregowane - 22,50 zł,  

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe: 

a) za odpady segregowane - 20,00 zł,  

b) za odpady niesegregowane - 30,00 zł,  

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe i powyżej 4 osób: 

a) za odpady segregowane - 25,00 zł,  

b) za odpady niesegregowane – 37,50 zł.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Szelków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Ruszczyński
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na 
terenie Gminy Szelków. 

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 
391 z późn. zm.) zobligowała Gminy do podjęcia uchwał w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Na podstawie art. 6c ust.1 w/w ustawy, Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Natomiast zgodnie z treścią art. 6j ust.1 w/w ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
może stanowić iloczyn: 

1/ liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2/ ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3/ powierzchni lokalu mieszkalnego. 

Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego. 

Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru jednej z w/w metod ustalania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustala wysokość stawki takiej opłaty. 

Po dokonanej analizie proponowanych przez ustawodawcę metod ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi najbardziej zasadną propozycją dla Gminy Szelków uznano metodę ustalenia opłaty od 
gospodarstwa domowego. 

Ustalenie opłaty w zależności od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego, w warunkach wiejskich, 
byłoby daleko niesprawiedliwe, gdyż nie odzwierciedlałoby ilości faktycznie wytworzonych odpadów. Sama 
powierzchnia mieszkaniowa odpadów nie produkuje natomiast opłat od osób krzywdzi rodziny o większej 
liczbie osób. 

Przyjęta w projekcie uchwały metoda naliczenia opłaty od gospodarstwa domowego wydaje się metodą 
najbardziej obiektywną i przystosowaną do realiów życia mieszkańców Gminy Szelków. 

Ponadto w projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawek opłaty, jeśli 
odpady zbierane są w sposób selektywny. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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