
Projekt  

 

Uchwała Nr   …………. 
Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia  …………….  
             

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

Miasta Podkowa Leśna 
 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 
poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 
142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 
poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887; z 2012 r. poz. 567), Rada 
Miasta … uchwala się, co następuje: 

§ 1 

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

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 
1 w wysokości 25 zł miesięcznie (od mieszkańca). 

3. Ustala się niŜszą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15 zł miesięcznie (od 
mieszkańca). 

§ 2 

1. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości  17,00 zł, 

2) o pojemności 120 L- w wysokości  19,00 zł; 

3) o pojemności 240 L - w wysokości  31,00 zł; 



4) o pojemności 1100 L - w wysokości  55,00 zł, 

5) o pojemności 5 m3 - w wysokości  420,00 zł, 

6) o pojemności 7 m3 - w wysokości  505,00 zł, 

2. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niŜszą 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik:  

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości  8,50 zł, 

2) o pojemności 120 L- w wysokości  9,50 zł; 

3) o pojemności 240 L - w wysokości  15,50 zł; 

4) o pojemności 1100 L - w wysokości  27,50 zł, 

5) o pojemności 5 m3 - w wysokości  210,00 zł, 

6) o pojemności 7 m3 - w wysokości  253,00 zł, 

7) o pojemności 10 m3 - w wysokości  290,00 zł, 

8) pojemniki z tworzywa sztucznego, w tym worki do selektywnej zbiórki odpadów 
oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do kaŜdego rodzaju odpadu 
selektywnie zbieranego o pojemności: 

a) a) 40 L – w wysokości 5,50 zł; 

b) b) 60 L – w wysokości 7,00 zł; 

c) c) 80 L – w wysokości 8,00 zł; 

d) d) 120 L – w wysokości 9,50 zł; 

e) e) 1500 L – w wysokości 35,00 zł; 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z art. 6k. : 
1. Rada gminy, w drodze uchwały: 
1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty; 
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze 
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; 
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w 
szczególności to, Ŝe na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 
3. Rada gminy określi niŜsze stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Zgodnie z art. 6j.: 
 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2) ilości zuŜytej wody z danej nieruchomości, albo 
3) powierzchni lokalu mieszkalnego 
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy moŜe uchwalić 
jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego. 
3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. 
4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c 
ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3. 
5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy moŜe podjąć uchwałę 
stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 
albo 3. 
Stawki wyliczono zgodnie z uwzględnieniem treści art. 6k ust. 2. Koszty podzielono przez 
liczbę mieszkańców i ustalono tak stawkę na mieszkańca. 
 

 


