
 

UCHWAŁA NR III/41/2018 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 grudnia 2018r. 

 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty 

 

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1 i pkt 2 oraz art.6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ) oraz 

art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

994 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w 

wysokości 24,00 (dwadzieścia cztery złote) od jednego mieszkańca. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w 

wysokości: 

a) dla rodzin 1-5 osobowych – 10,00 zł (dziesięć złotych) od mieszkańca, 

b) dla rodzin 6-8 osobowych – 10,00 zł (dziesięć złotych ) od mieszkańca dla pierwszych 

5 osób i po 4,00 zł (cztery złote) dla kolejnych osób, 

c) dla rodzin 9 osobowych i powyżej – 10,00 zł (dziesięć złotych) od mieszkańca dla 

pierwszych 5 osób, po 4,00 zł (cztery złote) dla kolejnych 3 osób i po 2,00 zł (dwa złote) 

od każdej następnej osoby. 

§ 3 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2 ust. 1, ust. 

2 wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki odbywa się za pośrednictwem podmiotu 

odbierającego odpady. 

 



§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dnia od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Podjęcie niniejszej uchwały jest podyktowane koniecznością pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach„z pobranych 

opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. 

Oferta przetargowa na zadanie „ Odbiór transport i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Masłów  w 

okresie od 01 stycznia 2019-30 czerwca 2019 r. jest wyższa od możliwości jakie dają wpływy 

z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie 

można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. 

Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. Aby wypełnić zapisy 

ww. art. 6r ust. 2 ustawy konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi .  

Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt.1 w/w ustawy Rada Gminy w drodze uchwały dokona 

wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali 

stawkę takiej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6j ust.1 

w/w ustawy może stanowić iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego. 

W uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej 

stawki opłaty. Spośród wymienionych wyżej wariantów metoda ta jest najbardziej zasadna, 

gdyż ilość powstających na nieruchomości odpadów niewątpliwie wiąże się z ilością osób 

wytwarzających te odpady na nieruchomości. W uchwale tej zostały wprowadzone niższe 

stawki dla rodzin wieloosobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło 


