
 

Uchwała Nr 111/20 

Rady Gminy Rzgów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1) art. 6k ust. 1 pkt 1),art.6 

k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) Rada  Gminy Rzgów uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Określa się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zależności od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość.  

 

§ 2 

 

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2.  

 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

 i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie. 

  

3. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

wynosi 45.00 zł (co stanowi  trzykrotność stawki opłaty podstawowej).  

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr 12/18  Rady  Gminy Rzgów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

obowiązującej na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 10293). 

  

§ 4 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rzgów.  

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2020r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Roman Jakubowicz 

 



Uzasadnienie uchwały nr 111/20 

Rady Gminy Rzgów 

z dnia 30 kwietnia 2020r.  

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 ( Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej 

określenia metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

Wypełniając dyspozycję art. 6k – ustawy Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest 

dokonać wyboru jednej z określonych   w art. 6 j ust.1 i 2 metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej 

opłaty.  

W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto 

iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod 

uwagę : liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 

zarówno zmieszanych jaki i segregowanych, koszty funkcjonowania systemu, tak więc zgodnie z art. 

6r ust. 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji 

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Rada gminy ustala stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości nie wyższej niż 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 

na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłaszanego w pierwszym kwartale każdego roku na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. 

Rada gminy określa stawki opłat podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Roman Jakubowicz 

 

 

 

 

 


