
UCHWAŁA NR XXII/165/2013
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2, art. 6h, art. 6i pkt 2, art. 
6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 
391 tekst jedn.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie 
której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku 
nieruchomości, o których mowa w § 1, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady 
komunalne. 

§ 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
określonej w uchwale Nr XXII/166/2013 Rady gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Nr XXII/132/2008 Rady 
Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami 
zobowiązała radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za 
pojemniki o określonej pojemności. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny stawki 
powinny być niższe. Z mocy prawa gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina Bejsce ponadto objęła systemem 
zbiórki nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli 
odpady są zbierane w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując 
obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek stanowi 
istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy 
obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Zastosowanie niższych stawek w efekcie powinno pozwolić gminie na szybszą realizację tego celu. Rada gminy, 
określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców 
zamieszkujących teren gminy Bejsce, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 
administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. Stanowi 
o tym art.6k ust. 2 w powiązaniu z art.6r ust. 2 ww. ustawy. 
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