
Projekt 

(Druk nr 5) 

Załącznik nr 13 

UCHWAŁA NR XII/84/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 28 listopada 2019r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 6k ust. 1 w zw. z art. 

6j ust.1 i 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 Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

 

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten 

sposób, że dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości w m
3 

oraz stawki 

opłaty ustalonej w §2 niniejszej uchwały. 

 

§2.1. Ustala się następującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 zł za m
3 

zużytej wody. 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi czterokrotność stawki określonej w ust. 1 powyżej tj. 28 zł za m
3
 zużytej wody. 

 

§3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 30 groszy od stawki opłaty, określonej w §2 niniejszej uchwały dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

 

§4. Na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 

następujące zasady ustalania ilości zużytej wody: 

1) ilość zużytej wody ustala się poprzez wskazanie średniomiesięcznego zużycia wody za okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie deklaracji, ustalone w oparciu 

o wodomierz główny.  Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej 

wody, której wielkość zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego 

wodomierza; 

2) w przypadku, gdy nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub gdy na nieruchomości 

korzysta się z wody z własnego ujęcia, podstawę do ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi przeciętna norma zużycia wody przez jednego mieszkańca 

wynosząca 2,21m
3  

miesięcznie. 



3) w przypadku nieruchomości wielolokalowej, gdy część lokali nie jest opomiarowana, 

podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości nieopomiarowanych ustala się w oparciu o pkt 2 powyżej i powiększa 

o rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody 

w poszczególnych lokalach w odniesieniu do całej nieruchomości, stosownie do treści pkt 4 

poniżej; 

4) w przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego, a sumą odczytów 

z podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczyć równo na wszystkie lokale tej 

nieruchomości; 

5) podstawę do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zasiedlanych po raz pierwszy w danym roku podatkowym stanowi przeciętna norma zużycia 

wody przez jednego mieszkańca wynosząca 2,21m
3  

miesięcznie. 

6) jeżeli w trakcie roku podatkowego następuje zmiana właściciela nieruchomości, to ilość 

zużytej wody ustala się zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 1 powyżej.  

 

§5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

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

Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy dokonuje wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych 

w art. 6j ust. 1 i 2 powołanej ustawy. 

 

Spośród wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalania 

opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi tj. odnoszących się do: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących gminę lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego; 

jako metodę ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn ilości 

zużytej wody z danej nieruchomości i stawki opłaty. 

 

Przy ustalaniu stawki opłaty za zagospodarowanie odpady komunalnymi wzięto pod uwagę 

liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Widuchowa, ilość wytwarzanych na terenie Gminy 

Widuchowa odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Przyjęte stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej. Wysokość 

stawki opłat za zagospodarowanie odpadami nie przekracza maksymalnej stawki, o której mowa 

w art. 6k ust. 2a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Przyjęta metoda jest najbardziej obiektywną metodą ustalania opłaty. Wcześniej obowiązująca 

metoda odnosząca się do liczby mieszkańców danej nieruchomości, była wielokrotnie zaniżana. Dane 

wynikające ze składanych przez właścicieli nieruchomości były dalekie od rzeczywistości, 

co wpływało na poczucie sprawiedliwości wśród lokalnej społeczności. Wskazana w niniejszej 

uchwale metoda określania opłaty w odniesieniu do wskaźników zużycia wody pozwoli 

wyeliminować obserwowane zjawisko. Opłata będzie ustalana w oparciu o wskazania z wodomierza.  

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

obowiązuje jedna opłata za odbiór odpadów komunalnych, które właściciele nieruchomości mają 

obowiązek zbierać w sposób selektywny. Jednakże w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie 

będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie czterokrotność stawki określonej dla odbioru 

odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Maksymalna wysokość opłaty w przypadku 

braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pełnić ma funkcję prewencyjną i zachęcać 

mieszkańców do selektywnej zbiórki. 

 

 


