
 

 

UCHWAŁA Nr 594/2013 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku  

Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wła-

ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty ustalonej w ust. 2 lub 3.  

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 

w wysokości 17 zł  

3. Ustala się miesięczną niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,80 zł, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Joanna Wróblewska 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 października 2013 r.

Poz. 9888



Uzasadnienie 

 

Wypełniając dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest 

dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę 

takiej opłaty.  

Określone w treści art. 6j ust. 1 ww. ustawy metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanej stanowią iloczyn:  

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo  

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo  

3) powierzchni lokalu mieszkalnego  

– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.  

Zgodnie z art. 6 j ust. 2 ww. ustawy rada gminy może także uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.  

W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nierucho-

mości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieru-

chomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkań-

ców zamieszkujących na terenie miasta, ilość wytwarzanych na terenie miasta odpadów komunalnych, koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nie-

ruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady 

komunalne powstają sezonowo.  

Powyższe dane uzyskano na podstawie kosztów zagospodarowania odpadów podanych przez Zakład Go-

spodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim oraz szacunkowej kalkulacji kosztów funkcjonowania sys-

temu gospodarowania odpadami komunalnymi, która uwzględnia wynik przeprowadzonego przetargu na od-

bieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. Różnica pomiędzy 

stawkami wynika z oszacowanych kosztów oraz zakładanego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach poziomu wysegregowanych – odzyskanych odpadów opakowaniowych oraz bioodpadów.  

Mając na uwadze powyższe oraz fakt podjęcia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 roku uchwały Nr 16.315.2013 w sprawie: orzeczenia nieważności w części 

Uchwały Nr 572/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wybo-

ru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, podję-

cie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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