
Projekt 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia  ............................ 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                            

z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn  

oraz wysokości stawki opłaty 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia                 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k 

ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 1 w zw. z  art. 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2  

ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. 2011, Nr 197 poz. 1172 ze zm.); Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na 

podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), tj. w oparciu o liczbę 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2.  

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości  20,00 zł miesięcznie od osoby. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 

osoby. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 4. 

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

Województwa Mazowieckiego 

 

 



 

Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR .................... 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia  ............................ 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn 

 

 

 Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe 

zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ustawy – Rada Gminy 

Nadarzyn, w drodze uchwały ma obowiązek dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j metod 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenach 

nieruchomości określonych w art. 6c ust. 1 i 2 w/w ustawy oraz ustalić stawkę takiej opłaty. 

 Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowią iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

 

 W projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki przedmiotowej opłaty. 

 

 Ustalenie opłaty w zależności od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego                     

w warunkach wiejskich, byłoby daleko niesprawiedliwe, gdyż nie odzwierciedlałoby ilości 

faktycznie wytworzonych odpadów. Sama powierzchnia mieszkaniowa odpadów nie produkuje. 

Przyjęta w projekcie uchwały metoda  naliczenia opłaty w zależności od zamieszkałych osób 

wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną dla realiów Gminy Nadarzyn. Główną 

zaletą tej zasady jest jej prostota oraz spełnianie zasady „zanieczyszczający płaci”. 

 

Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę: 



 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Nadarzyn; 

 2) ilość wytwarzanych na terenie Gminy Nadarzyn odpadów komunalnych; 

 3) 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 tego systemu; 

 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie  a w 

szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

 

 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia 

nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Nadarzyn. 

 

 Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 


