
Uchwała Nr XXI/135/2012
Rady Gminy Kamionka
z dnia 20 grudnia 2012r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , pkt 15 i  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca         1990 
roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku     z art. 6k  
ust. 1 i 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i 
porządku w gminach  (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391z późn. zm.) – Rada Gminy Kamionka uchwala, 
co następuje: 

§ 1
Opłata za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  odbieranymi  z  nieruchomości  na 

których zamieszkują mieszkańcy ustalona jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale. 

§ 2
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w 
wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o 
której mowa w ust. 1 w wysokości 7 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego nie wcześniej niż  od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady 
  Gminy Kamionka

        Teresa Daniewska - Zając



Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości            i  
porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 
roku obowiązują  nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję 
art.  6k  ust.  1  ustawy -  Rada  Gminy Kamionka,  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  zamieszkałych  oraz  ustalić  stawkę 
takiej  opłaty.  Określone  w treści  art.  6j  ust.  1  i  2  metody ustalania  opłaty za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 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
4) gospodarstwa domowego
– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Ostatecznie  Rada  Gminy w Kamionce  jako metodę ustalania  opłaty za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałych  przyjęła   iloczyn  liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy 
ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, 
ilość  wytwarzanych  na  terenie  gminy  odpadów  komunalnych,  koszty  funkcjonowania  systemu 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  oraz  przypadki,  w  których  właściciele  nieruchomości 
wytwarzają odpady nieregularnie,                w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach 
odpady komunalne powstają sezonowo.

Jednocześnie  zgodnie  z  wolą  ustawodawcy zastosowane  zostały  różne  stawki  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zbieranymi  i  odbieranymi  w  sposób  selektywny    i 
nieselektywny. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


