
 
UCHWAŁA NR XII/113/2016 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 16 maja 2016r. 

 
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6c ust. 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt. 1, 
ust. 3 i 4, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2a pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                       
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy 
Widuchowa uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, określonej w art. 6j ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty ustaloną w § 2 ust. 1 
i 2. 
 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, w wysokości 19,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w wysokości 
15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.  

3. Liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość określa właściciel nieruchomości 
składający deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

§ 3. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
określonej w art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                            
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności 
oraz stawkę opłaty za pojemnik ustaloną w § 4. ust. 1 i 2. 

2. Przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 
nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników w ciągu 
miesiąca według normatywów zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Widuchowa. 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 180,00 zł, a w przypadku jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty w kwocie 105,00 zł za rok 
od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-



wypoczynkowe. 
 
  § 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości: 

1) za pojemnik 20 l- 10,00 zł; 
2) za pojemnik 60 l- 30,00 zł; 
3) za pojemnik 120 l- 60,00 zł; 
4) za pojemnik 240 l- 120,00 zł; 
5) za pojemnik 660 l- 380,00 zł; 
6) za pojemnik 1100 l- 440,00 zł. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, za jeden pojemnik miesięcznie                     
w wysokości: 

1) za pojemnik 60 l- 10,00 zł; 
2) za pojemnik 120 l- 20,00 zł; 
3) za pojemnik 240 l- 40,00 zł; 
4) za pojemnik 660 l- 126,00 zł; 
5) za pojemnik 1100 l- 146,00 zł; 
6) worek o pojemności 120l- 5,00 zł. 

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalona będzie na podstawie 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę 
osób korzystających z pojemników, tygodniowe zapotrzebowanie na pojemnik, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.  

 
§ 5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. będących w części 

nieruchomościami zamieszkałymi oraz w części nieruchomościami na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 4. 
 

§ 6. Wzór deklaracji o którym mowa w § 2 ust. 3 i § 4 ust. 3 określa odrębna uchwała.  
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2017 roku.  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

          Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/113/2016 
                                                                                 Rady Gminy Widuchowa 
                                                                                 z dnia 16 maja 2016 r. 

 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy Gmina Widuchowa powinna 
dokonać, w drodze uchwały, wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1, 2 i 3 tej ustawy, 
metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej 
opłaty. 
Zgodnie z art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może 
stanowić iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości albo powierzchni lokalu mieszkalnego.  
Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Nadrzędnym celem wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami jest 
zapewnienie środków na zorganizowanie sprawnego i maksymalnie szczelnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi przy możliwie najmniejszym obciążaniu 
mieszkańców kosztami zorganizowania i funkcjonowania tego systemu.  
W uchwale dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych.  
Metoda ustalenia opłaty, uzależniona od liczby mieszkańców, jest najbardziej uzasadnioną 
propozycją dla Gminy Widuchowa. Ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób 
je wytwarzających, tak więc, przyjęcie tej metody wydaje się najbardziej sprawiedliwe 
spośród metod zaproponowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Uzależnienie opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego a także od gospodarstwa domowego 
jest bezzasadne, gdyż oba te warianty szczególnie w warunkach wiejskich nie odzwierciedlają 
ilości faktycznie wytworzonych odpadów. Natomiast metoda ustalenia opłaty w zależności od 
zużycia wody z nieruchomości nie może być brana pod uwagę, ponieważ nie wszyscy 
posiadają opomiarowanie.  
Przyjęta w uchwale metoda naliczenia opłaty w zależności od liczby mieszkańców wydaje 
się być metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną, uwzględniającą uwarunkowania 
gminy Widuchowa. 
Przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6k 
ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), została wzięta pod uwagę 
liczba mieszkańców zamieszkująca gminę Widuchowa oraz ilości wytwarzanych na tym 
obszarze odpadów komunalnych.  
Uwzględnione zostały również koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu, jak również przypadki, 
w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.  
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w uchwale  



w wysokości 19,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W celu 
upowszechnienia selektywnego zbieranie odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić 
niższą stawkę opłaty, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Tak więc, 
jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, wysokość stawki uzależniona jest 
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  
 
 


