
UCHWAŁA NR 126/XXV/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

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 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  
30 zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niŜszą w wysokości 
10 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 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.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do uchwały nr 126/XXV/2012  

z dnia 6 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 

 
          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.  
 
          Rada gminy decyduje o metodzie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z art. 6 j ust. 1 i 2 cyt. ustawy 
wyboru dokonuje się spośród czterech sposobów ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, tj.:  

1. według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2. według ilości zuŜytej wody z danej nieruchomości, albo 
3. według powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 
4. rada moŜe chwalić jedną stawkę od gospodarstwa domowego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


