
 PROJEKT 

Uchwała Nr ………………… 

Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia …………….. 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie: 

 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2019r., poz. 506), 

 art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), 

 po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688),  

 

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie 

Gminy Gierałtowice, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,80 zł za osobę za miesiąc.  

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 41,60 zł za osobę za 

miesiąc.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

 

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/269/17 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7362). 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2013 r. poz. 745) należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty 

obowiązująca od stycznia 2018 r. została określona w uchwale Nr XL/269/17 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7362) i wynosi odpowiednio 13,50 zł za 

osobę za miesiąc w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 27,00 zł 

za osobę za miesiąc w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

W związku z upływającym w dniu 30.06.2019 r. terminem obowiązywania umowy na odbiór  

i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Gierałtowice oraz obsługę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Urząd 

Gminy Gierałtowice przeprowadził postępowanie przetargowe. W dniu 30.05.2019 r. została 

złożona jedna oferta na realizację zadania. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Gmina Gierałtowice może, przy obowiązującej obecnie stawce, przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia wystarczających środków 

finansowych do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w II półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 r. konieczne jest zwiększenie wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z 13,50 zł na 20,80 zł za osobę za miesiąc, w przypadku 

gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 27,00 zł na 41,60 zł, w przypadku 

gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Określone w projekcie uchwały stawki opłaty nie przekraczają maksymalnych stawek opłaty 

określonych w art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 

Podjęcie uchwały jest zatem w pełni uzasadnione. 

 


