
 
 

UCHWAŁA NR XII/117/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 16 maja 2016 r. 
 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Widuchowa. 
 

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. 6 ust. 1 i 2  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. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  
za następujące usługi:  
a) jednorazowy odbiór z terenu nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych  
    (zmieszanych) bez dzierżawy pojemnika w wysokości 120,00 zł/m3 brutto,  
b) jednorazowy odbiór z terenu nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych  
    i odbieranych w sposób selektywny bez dzierżawy pojemnika w wysokości  50,00 zł/m3  

     brutto. 
  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  
 

 § 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a obowiązuje do czasu 
wejścia w życie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 
 
 
 

        
                                                                                                                            
                                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
                                                                                                     

 
 
 
 



 
                                                                                                    

          Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/117/2016 
                                                                                 Rady Gminy Widuchowa 
                                                                                 z dnia 16 maja 2016 r. 
 

 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Widuchowa. 
 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
określa, że rada gminy uchwala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości 
odpadów komunalnych. Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób 
selektywny należy zastosować niższą stawkę opłaty.  
Niniejsza uchwała ustala wysokość górnych stawek opłat za usługi związane  z odbiorem 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych i zmieszanych. 
Średni koszt odbioru, transportu i utylizacji Mg (tony) odpadów komunalnych zmieszanych, 
według analiz przyjętych do niniejszej kalkulacji, wynosi ok. 120,00 zł brutto z 1m3, 
a odpadów zbieranych w sposób selektywny około 50,00 zł brutto za 1m3.  
 
 
 
 
 


