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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) 
oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Na obszarze Gminy Konopiska opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem 
ust. 2 w wysokości: 

a) 26,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 
od 1- 4 osób, 

b) 24,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 
5-7 osób, 

c) 23,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 
8 i więcej osób. 

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

a) 54,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100) miesięcznie dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 
1- 4 osób, 

b) 52,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 5-
7 osób, 

c) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 
8 i więcej osób, 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 146/XVI/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 794). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 
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§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Edward Bałdyga 

Id: 10443DEB-B51E-4811-ABC7-909B90AA1EF2. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

do Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmianie ulega wysokość stawek ponieważ obecne dochody budżetu gminy w oparciu o
obowiązujące stawki, których wysokość została uchwalona Uchwałą nr 146/XVI/2020 Rady Gminy
Konopiska z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym są
niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Konopiska. Zgodnie z założeniami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być
systemem samofinansującym. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) „z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 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 oraz
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. W
związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie
konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości
zadania, którym została obciążona gmina. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności
składania nowej deklaracji właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach „w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i
danych podanych w deklaracji”. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do
uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
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