
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/147/12 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 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.) oraz art. 6 k ust. 1 

pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. Nr 391), Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się na terenie Gminy Lądek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują 

mieszkańcy, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty określonej w § 2.  

 

§ 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) 8,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są 

zbierane w sposób selektywny; 

2) 5,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy Lądek 

                                                                                     /-/ Waldemar Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXIV/147/12 

Rady Gminy Lądek 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 

 

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z 1 lipca 2011 roku o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wobec powyższego zaszła konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Lądek ma obowiązek określić w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustala stawki takiej opłaty biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W związku z 

powyższym wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiącą iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Główną zaletą 

wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”. Opłata będzie 

pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne oraz zamieszkujących Gminę 

Lądek. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

  

 
 


