
 

 

UCHWAŁA NR IV/12/2018 

 RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE 

z 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty  

 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, 

ust. 2a i ust. 3 w zw. z art. 6i ust. 1 pkt 1, art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 2  ustawy z dnia    

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 

ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie       

z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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, w wysokości 

12 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                  

w wysokości 25 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

 

§3. Traci moc uchwała nr XVII/87/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 18 lutego 2016 r.    

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

         Wojciech Wojdyński 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,                       

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina powinna pokryć koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: 

 odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  

 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

 obsługi administracyjnej systemu, 

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi.  

Na podstawie danych zgromadzonych w poprzednich latach oraz w oparciu                 

o szacowane na 2019 rok koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi ustalono, iż z uzyskanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

przy obowiązujących wysokościach stawek opłaty, koszty nie zostaną pokryte                                 

w całości. W związku z powyższym zachodzi konieczność określenia takich wysokości 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zapewnią pokrycie 

ponoszonych kosztów funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Golina.   

Na podstawie art. 6k ust. 2a rada gminy  ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej 

niż maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 1, tj. od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, tj. 31,96 zł za mieszkańca (1598,00 zł x 2% = 31,96 zł). 

Natomiast zgodnie z art. 6k ust. 3 rada gminy określa wyższe stawki opłaty jeżeli odpady 

komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż 

maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej 

stawki opłaty określonej w ust. 2a, tj. 63,92 zł (31,96 zł x 2 = 63,92 zł).   

 

 

 

 


