
UCHWAŁA NR 130/XXI/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Małkinia Górna oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny 
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Małkinia Górna, uchwala co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej 
w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391). 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 
12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli 
odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

§ 3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr inż. Ewa Janik
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy, w drodze uchwały zobligowana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa określa cztery podstawowe możliwe metody 
naliczania opłaty w nieruchomościach zamieszkałych, tj.: 

- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości 

- od powierzchni lokalu mieszkalnego 

- od gospodarstwa domowego. 

Przy czym można wybrać tylko jeden sposób naliczania opłaty dla wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych. Dla Gminy Małkinia Górna najbardziej optymalna metoda opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi to rozliczenie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Metoda 
określenia opłaty na podstawie deklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących pozwoli na planowanie 
inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, dzięki stałemu z góry określonemu poziomowi 
wpływów do budżetu gminy. System naliczania opłaty jest prosty, a zmienność kryterium jest niewielka 
dzięki czemu deklaracja korygująca nie musi być często składana. Dodatkowo metoda ta znacznie ułatwia 
wypełnienie obowiązku składania deklaracji (będących podstawa naliczenia opłaty) ponieważ wypełniający 
deklarację zazwyczaj posiada informacje o liczbie osób. Ponadto Urząd Gminy dysponuje danymi z rejestru 
mieszkańców. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391) zobowiązała Radę Gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
stawki opłaty. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zastosować niższe stawki 
opłaty, rozwiązanie to powinno umożliwić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia określonych frakcji odpadów do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 3b ww. ustawy. 
Gminy obowiązane są także do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnym w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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