
UCHWAŁA NR 1 a 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia ……………………. 

 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty  
 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.   
 

§ 1 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
taki sposób, Ŝe w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zuŜytej wody z danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 
 

§ 2 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,3 

zł od 1 m3 zuŜytej wody z danej nieruchomości. 
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niŜszą o 40 % od 

stawki określonej na podstawie ust. 1, jeŜeli odpady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny.   

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 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 
 
 
          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391) po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 152, poz. 897) zmieniła dotychczasowy porządek prawny w ten sposób, Ŝe od 1 lipca 2013 
r. to nie mieszkańcy ale gminy będą podpisywały umowy o wywóz śmieci z terenu gmin. 
Znowelizowana ustawa zobowiązała gminy do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych z terenu gmin. Dlatego teŜ rady gmin zobowiązane są do podjęcia stosownych 
uchwał, które ustalą zasady i procedury, zgodnie z którymi gminy będą organizowały 
przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a mieszkańcy 
będą zobowiązani do pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
 
          Pierwsza z „obowiązkowych” uchwał dotyczy wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z art. 6 j 
ust. 1 i 2 cyt. ustawy pozostawia gminom do wyboru cztery sposoby ustalania  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawsze jest to działanie matematyczne polegające 
na pomnoŜeniu ustalonej stawki przez: 
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2. ilość zuŜytej wody z danej nieruchomości, albo  
3. powierzchnię lokalu mieszkalnego, albo 
4. rada moŜe chwalić jedną stawkę od gospodarstwa domowego. 
 
          Po zapoznaniu się z licznymi publikacjami, podjętymi juŜ uchwałami przez inne 
samorządy, stanowiskach Regionalnych Izb Obrachunkowych lub Wojewodów moŜna 
stwierdzić, Ŝe najczęściej gminy wybierają metodę wg liczby mieszkańców lub wg ilości 
zuŜytej wody. 
PoniewaŜ w dniu dzisiejszym do Urzędu wpłynęło stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, niniejszy projekt uchwały przedstawiony zostaje jako 
alternatywny w stosunku do pierwotnego projektu, proponującego wybór metody liczonej wg 
liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość. 
 
          Zgodnie z art. 6 „r” cyt. ustawy  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Podkowie Leśnej zostały ustalone na kwotę ogólną 1.200.000 zł.   
Mieszkańcy Podkowy Leśnej zuŜywają rocznie 152.000 m3 wody rocznie z wodociągu. 
ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe  pozostałe 20 % zuŜytej wody naleŜy równieŜ ująć w obecnie 
tworzonym systemie. Przy załoŜeniu, Ŝe 152.000 m3 wody stanowi jedynie 80 % rzeczywiście 
zuŜytej wody to 100 % wyniesie 190.000 m3 wody. Dzieląc 1.200.000 zł na 190.000 m3 wody 
otrzymujemy kwotę 6,3 zł za 1 m3 wody. Tak wyliczona kwota została wpisana w § 2 ust. 1 
projektu uchwały jako stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z 
§ 1 projektu uchwały tak wyliczona stawka zostanie pomnoŜona przez ilość zuŜytej wody z 
danej nieruchomości.  Dla zobrazowania rzeczywistych kosztów naleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
statystycznie człowiek zuŜywa ok. 4 m3 wody miesięcznie. Z prostego rachunku wychodzi, Ŝe 
przy tej metodzie, kaŜdy mieszkaniec miesięcznie będzie ponosił koszty rzędu 25,20 zł . W 
rzeczywistości kwota zostanie pomnoŜona przez ilość mieszkańców na tej nieruchomości.  
Odnosząc się do uwag zawartych w piśmie Pana Przewodniczącego Komisji Ładu 
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w odniesieniu do róŜnicowania ilości 
zuŜytej wody z uwagi na wiek (dzieci), umoŜliwienie deklarowania ułamkowej liczby 



mieszkańców jest niemoŜliwe, albowiem ustawa nie przewiduje takich ewentualności. 
Podkreślić teŜ naleŜy, Ŝe ustawa (art. 6 „j” ust. 1 pkt 2) jednoznacznie stwierdza, Ŝe opłata jest 
pobierana od ilości zuŜytej wody, a wiec od tej ilości jaka w danej nieruchomości zostanie 
pobrana z wodociągu, niezaleŜnie od tego, na co zostanie przeznaczona.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UCHWAŁA NR 1 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia ……………………. 

 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty  
 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.   
 

§ 1 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
taki sposób, Ŝe w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 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 

25zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niŜszą o 40 % od 

stawki określonej na podstawie ust. 1, jeŜeli odpady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny.   

 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.  
 

§ 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 
 

 
 
          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391) po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 152, poz. 897) zmieniła dotychczasowy porządek prawny w ten sposób, Ŝe od 1 lipca 2013 
r. to nie mieszkańcy ale gminy będą podpisywały umowy o wywóz śmieci z terenu gmin. 
Znowelizowana ustawa zobowiązała gminy do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych z terenu gmin. Dlatego teŜ rady gmin zobowiązane są do podjęcia stosownych 
uchwał, które ustalą zasady i procedury, zgodnie z którymi gminy będą organizowały 
przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a mieszkańcy 
będą zobowiązani do pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
 
          Pierwsza z „obowiązkowych” uchwał dotyczy wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z art. 6 j 
ust. 1 i 2 cyt. ustawy pozostawia gminom do wyboru cztery sposoby ustalania  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawsze jest to działanie matematyczne polegające 
na pomnoŜeniu ustalonej stawki przez: 
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2. ilość zuŜytej wody z danej nieruchomości, albo  
3. powierzchnię lokalu mieszkalnego, albo 
4. rada moŜe chwalić jedną stawkę od gospodarstwa domowego. 
 
          Po zapoznaniu się z licznymi publikacjami, podjętymi juŜ uchwałami przez inne 
samorządy, stanowiskach Regionalnych Izb Obrachunkowych lub Wojewodów moŜna 
stwierdzić, Ŝe najczęściej gminy wybierają metodę wg liczby mieszkańców lub wg ilości 
zuŜytej wody. 
 
          Zgodnie z art. 6 „r” cyt. ustawy  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Podkowie Leśnej zostały ustalone na kwotę ogólną 1.200.000 zł.   
Dzieląc kwotę 1.200.000. zł przez ilość mieszkańców a następnie przez 12 miesięcy 
(1.200.000 : 4.000: 12) otrzymuje się kwotę  25 zł miesięcznie. Tak wyliczona kwota została 
wpisana w § 2 ust. 1 projektu uchwały jako stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Zgodnie z § 1 projektu uchwały tak wyliczona stawka zostanie pomnoŜona 
przez liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość .   JeŜeli więc na danej 
nieruchomości zamieszkują 4 osoby to opłata miesięczna wyniesie 100 zł.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       UCHWAŁA NR 2 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia ……………………. 

 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Podkowa 
Leśna  

 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.   
 
 
 

§ 1 
1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania w terminie do 
dnia 15 kaŜdego miesiąca  (ewentualnie kwartalnie). 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości 
przelewem na konto …………………. lub gotówką w kasie Urzędu ….. 

3. (inkaso po przetargu). 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia ……….. 
 
 
 



                                                       UCHWAŁA NR 3 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia ……………………. 

 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Podkowa 
Leśna  

 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.   
 
 
 

§ 1 
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie 
Miasta Podkowa Leśna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złoŜyć 
w Urzędzie miejskim w Podkowie Leśnej. 

 
§ 2 

Określa się, iŜ pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składa się w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 


