
UCHWAŁA NR XXIV/135/2020 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę NR XIX/108/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 
2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, 
ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) - Rada Gminy Łączna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XIX/108/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się § 2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: Stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny czyli z podziałem na frakcje 
opisane w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Łączna, ustala 
się w wysokości 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Zmienia się § 2 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: Podwyższona stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 69 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
§ 3. Do podjętej uchwały stosuje się uchwałę Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Łączna 

z dnia 24.06.2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 
roku. 

 
   

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy 

 
 

Andrzej Wisowaty 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy,
w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej
opłaty, dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze
gminy. W treści projektu uchwały przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie Gminy Łączna
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty organ stanowiący związany jest bezwzględnie
kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu, w tym kosztów odebrania i
zagospodarowania odpadów.
Ustawodawca w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
sprecyzował, że rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których
mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d (ustawy)
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają
sezonowo.
Jednocześnie z przepisów art. 6r ust. 2 – 2c ustawy wynika, że z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym jak również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach.

Po wnikliwej analizie ilości odpadów odbieranych i zagospodarowywanych z terenu
Gminy Łączna za III kwartał 2020 r. zachodzą przesłanki do wzrostu wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi celem prawidłowej realizacji zapisów art. 6r ww
ustawy, tzw. zbilansowanie systemu.
W celu zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kolejnych
miesiącach niezbędne jest podniesienie dotychczasowej opłaty do poziomów określonych
w projekcie uchwały.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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