
UCHWAŁA  Nr VII/62/19  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie gminy Gnojno metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, poprzez przyjęcie, że opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w wysokości 18,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

zbierane są w sposób zmieszany; 

2) w wysokości 9,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

zbierane są w sposób selektywny. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

W ostatnim czasie problem opłat za odpady komunalne jest najczęściej poruszanym tematem nie tylko 

w naszej gminie, ale i w całym kraju. Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są określić stawki opłat za odpady 

komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości. 

Określając stawki opłat uwzględniono koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które 

obejmują: 

- koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- koszty transportu,  

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- koszty obsługi administracyjnej systemu. 

W związku z tym, że w ostatnim czasie zmieniły się uwarunkowania rynkowe, takie jak wzrost opłat za 

korzystanie ze środowiska oraz ciągle rosnący podatek ekologiczny, firmy zajmujące się transportem, odbiorem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych drastycznie podniosły cenę za w/w usługi. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpłatność za odpady komunalne 

ponoszą mieszkańcy zamieszkujący daną nieruchomość. Z roku na rok gospodarstwa domowe w gminie 

Gnojno wytwarzają coraz to większe ilości odpadów. Istotnym elementem mającym wpływ na wysokość opłat 

jest prawidłowa i rzetelna segregacja odpadów komunalnych. Aby sprostać wymaganiom ustawy konieczne 

jest podniesienie opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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