
UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY GMINY PIASKI

z dnia 6 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Piaski 
uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski, powstającymi na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są 
zbierane i odbierane sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości  20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Dorsz
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UZASADNIENIE  

UCHWAŁY NR V/39/2019 

RADY GMINY PIASKI 

z dnia 6 lutego 2019r. 

 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

 

W związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwanej dalej u.c.p.g. 

Rada Gminy zobowiązana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

Zgodnie z założeniami u.c.p.g. system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem 

samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego 

prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby 

wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.  

W wyniku przeprowadzonej analizy bieżącej sytuacji, wpływów z opłat i wydatków na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz tendencji ciągłego wzrostu cen, wynika, że 

stawki dotychczas obowiązujące są niewystarczalne na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski. 

Rada Gminy określając nowe stawki opłat bierze pod uwagę liczbę mieszkańców 

zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów, obsługę administracyjną systemu oraz edukację 

ekologiczną.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
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