
UCHWAŁA NR XXII/167/2013
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
mieszanych. 

Na podstawie art. 6j ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391), 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
mieszanych, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez 
mieszkańców. 

§ 2. Na opłatę, o której mowa w § 1, składa się suma opłat obliczonych zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu, a mianowicie: 

1) liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość razy odpowiednia stawka dla danego 
gospodarstwa domowego określona w § 2 uchwały Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 
2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty, 

2) liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości razy stawka dla danego 
pojemnika określona w uchwale Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie 
określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Stanisław Marzec

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: CQCJV-IFHIA-HBATY-REMUD-RXLSM. Podpisany Strona 1



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. 
W obrębie gminy występują także nieruchomości tzw. mieszane, które są de facto nieruchomościami 
zamieszkałymi, a jedynie na pewnej ich części mieszkańcy nie zamieszkują. Wynika z tego dla gminy obowiązek 
objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych także takich nieruchomości – w oparciu o przepis art. 6c ust. 
1 cyt. ustawy. Zatem zastosowanie ma tu system naliczania opłat przewidziany art. 6j ust. 4 cyt. ustawy, tj. przez 
wyliczenie sumy opłat za obiór odpadów z części, na której zamieszkują mieszkańcy i z części, na której 
mieszkańcy nie zamieszkują. 
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