
 

 

                                                  UCHWAŁA NR  XV/110/2019 

 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

                                                  z dnia 26 listopada 2019 roku 

 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów 

oraz ustalenia stawek tej opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6k 

ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)  

Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W  przypadku  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  opłata  za  

gospodarowanie odpadami  komunalnymi  ustalana  jest  na  podstawie  jednoczesnego 

stosowania metod,  o których  mowa  w art.  6j  ust.  1 pkt  1 oraz ust. 2 ustawy  z dnia  13  

września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach, to jest stanowi ona: 

 

a) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz przyjętej stawki 

określonej w § 2 pkt 1 uchwały, z zastrzeżeniem stosowania metody określonej niżej 

pod lit b), 

b) jedną opłatę określoną w § 2 pkt 2 należną od gospodarstwa domowego, jeśli liczba 

osób zamieszkujących wspólnie w tym gospodarstwie domowym wynosi 6 lub więcej 

osób. 

 

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości                

20 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość. 

 

2. Ustala się jedną stawkę opłat od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje 6 i więcej osób, w wysokości           

110 zł za miesiąc.  



 

 

 

 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 

2,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku metody o której mowa w §1 lit. a) oraz 12,00 zł 

od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku metody o której mowa w §1 lit. b). 

 

4. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności 

stawki opłaty o której mowa w ust. 1 i 2, tj. odpowiednio 80 zł i 440 zł.  

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 11 stycznia 2018 r. nr 

XLIII/286/2018.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami 

począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.  

 

 

 

           Przewodniczący  

             Rady Miejskiej  
 

           Przemysław Góźdź 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  

 

do uchwały Nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 w sprawie 

dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia 

stawek tej opłaty.  

 

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, która w istotny sposób zmieniła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi przez 

gminy i wymogła na gminach konieczność zmian przepisów aktów prawa miejscowego, w zakresie 

dostosowania ich do obowiązującego od 6 września 2019 r. stanu prawnego.  

Jako obowiązkowy sposób zbiórki odpadów komunalnych ustanowiono zbieranie odpadów w sposób 

selektywny. Wobec tego właściciel nieruchomości nie może zadeklarować, że będzie zbierał odpady 

komunalne w sposób nieselektywny a ustawa ustanawia stawkę podstawową opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz w przypadku niewywiązywania się przez właściciela nieruchomości z 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawkę podwyższoną.   

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być wyższa niż 

maksymalna stawka opłaty, która za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 

wynosi za miesiąc (w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) – 2% 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Wskaźnik ten w 2018 r. wyniósł – 1693 zł 

(Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 27 marca 2019 r.  

Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w 

wysokości nie niższej niż dwukrotna wartość i nie wyższą niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej 

przez Radę gminy. Proponuje się określenie tej stawki w wysokości czterokrotności stawki 

podstawowej.  

 

 

              Burmistrz Gminy 

 
                Witold  Maciołek 


