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UCHWAŁA NR XXIII/135/2012 

RADY GMINY KOWALA 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

Na podstawie art. 6k i 6j ust. 1  ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala 

uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób stanowiący iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2. 

2. Zmiana liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zadeklarowana w sposób 

określony odrębną uchwałą, skutkuje zmianą opłaty: 

 z upływem miesiąca, w którym nastąpił spadek liczby mieszkańców, o której wyżej mowa, 

 z początkiem miesiąca, w którym nastąpił wzrost liczby mieszkańców, o której wyżej mowa. 

§ 2 

1. Stawka opłaty, o której mowa w § 1, wynosi 12 zł miesięcznie - jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1, ulega obniżeniu  i wynosi 6 zł miesięcznie - jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Kowala. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Kowali, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy  w  Kowali oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń. 

§ 5 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r. 

        

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Kowala 

 

 Wiesław Pachniewski 
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Uzasadnienie do Uchwały nr XXIII/135/2012 

Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. 

 

w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

 

Stosownie do art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala  obowiązana jest do 

dokonania, w drodze uchwały, wyboru jednej z następujących metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

1. liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, albo 

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3. powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 

4. jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego.  

Z tego samego przepisu wynika również konieczność ustalenia stawki takiej opłaty. 

Biorąc pod uwagę, że spośród około 3000 nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kowala 

około  jedna trzecia to nieruchomości zamieszkałe przez nie więcej niż 3 osoby, uznano, że przyjęcie 

jednej stawki od gospodarstwa byłoby dla właścicieli tych nieruchomości krzywdzące.  

Metody od ilości zużytej wody i od powierzchni lokalu mieszkalnego uznano za niewymierne, 

gdyż w gminie Kowala zależności pomiędzy wymienionymi parametrami, a ilością wytworzonych 

odpadów nie jest liniowa i metody te wymagałaby opracowania złożonego algorytmu i złożonych 

metod weryfikacji wyliczonej przez mieszkańców opłaty, a zatem podwyższonych kosztów obługi 

administracyjnej systemu. 

Z uwagi na bezpośrednią zależność pomiędzy liczbą osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 

a ilością wytworzonych odpadów, uznano metodę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej przez Radę Gminy za 

najwłaściwszą.  

Wybrana metoda nie jest pozbawiona wad, gdyż obciąża znacznie wyższymi kosztami, niż 

dotychczas, rodziny wielodzietne. Przepisy ustawy nie dopuszczają jednak możliwości różnicowania 

stawki opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.  

 Ustalając stawki opłaty  określone § 2 uwzględniono: 

 liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę (11 592),  

 ilość wytwarzanych na terenie Gminy odpadów: prognozowana na rok 2013 - 200 

kg/rok/mieszkańca przy średniej ilości odpadów faktycznie zebranych w  latach 

2009,2010,2011 – 55,4 kg/rok/mieszkańca, 

 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  

w art. 6r ust. 2 ustawy, 

 przypadki i skala nieregularnego wytwarzania odpadów. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy w § 2 określono niższą stawkę opłaty jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny.    

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Kowala 

 

 Wiesław Pachniewski 
 


