
UCHWAŁA NR XX/153/2020 
RADY GMINY W FAŁKOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawek  tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) oraz art. 6k ust.1, ust.2, ust. 2a, ust.3, 
ust. 4a oraz 6j ust.1 pkt 1,  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zmianami) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz 
stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1. 

§ 2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej podaje liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz 
sposób zbierania odpadów komunalnych w deklaracji stanowiącej załącznik do odrębnej uchwały. 

§ 3. 1. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych przy 
selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, określa się na 20 zł  od osoby miesięcznie.  

2. Podwyższoną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości  
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,  ustala się na  40 zł   miesięcznie od jednego 
mieszkańca. 

3. Selektywne zbieranie odpadów następuje według wymagań określonych w obowiązującym regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fałków stanowiącym załącznik do odrębnej uchwały. 

4. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna 
uchwała. 

§ 4. 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy  zagospodarowują bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby. 

2. Prawo do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje właścicielowi nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy  w Fałkowie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2021 r. 

 

   

 
 
 

Piotr Gonerka 
Przewodniczący Rady Gminy 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala
stawkę takiej opłaty.

Zgodnie z treścią art. 6j ust. 1 i 2 ww. uchwały w przypadku nieruchomości, o której mowa
w art. 6c ust. 1 (nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy), opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi może stanowić iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

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

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może uchwalić jedną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Za najbardziej zasadną dla Gminy Fałków uznano metodę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od
liczby osób je wytwarzających. Prawdopodobna jest sytuacja utajniania rzeczywistej liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość, lecz w takich sytuacjach przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej
kontroli ilości osób ją zamieszkujących. Ustalenie opłaty w zależności od powierzchni zajmowanego obszaru
mieszkalnego, w warunkach wiejskich byłoby niesprawiedliwe, gdyż nie odzwierciedlałoby ilości faktycznie
wytwarzanych odpadów, ponieważ sama powierzchnia mieszkaniowa odpadów nie produkuje.

Przyjęta w uchwale metoda naliczania opłaty w zależności od zamieszkałych nieruchomość osób, wydaje się
metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną dla realiów Gminy Fałków.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
podyktowana jest stawkami opłat wynikającymi z ofert składanych w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nałożyła na radę gminy konieczność określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny, a także obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W związku z powyższym – z uwagi na fakt, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować
z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy zasadnym jest zmiana dotychczasowych stawek
ustalonych w 2019 roku.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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