
UCHWAŁA NR XXXI/206/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ;z 2020 r.poz.1378) oraz art. 6j ust. 2, 2a w związku 
z art. 6c ust. 1, art. 6c ust. 2,  art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439; z 2020 r. poz. 2020, poz. 2361), Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty w wysokości określonej w pkt. 2,3  i w pkt 4. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny wynosi 29 zł miesięcznie. 

3. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 58 zł 
miesięcznie. 

4. Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika wynosi 0,50 gr. miesięcznie od 
osoby zgłoszonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.  

Ustala się, że roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ma charakter ryczałtowy i wynosi: 

- 180 zł od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości: jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny; 

- 360 zł od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości: jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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§ 5.  

Traci moc Uchwała nr XXVIII/177/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie

Zmiana niniejszej uchwały podyktowana została nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie
wprowadzenia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami tylko dla odpadów zbieranych w ten sposób. Zgodnie z zapisami art.6k ust 3 Rada
Gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w  wysokości nie niższej niż
dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy na
podstawie § 1 ust 3 niniejszej uchwały.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami
ma być systemem samofinansującym się. Dynamicznie rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, są wynikiem nowo rozstrzygniętego przetargu do którego przystąpiła tylko jedna firma, a jej
oferta znacznie przewyższyła plan realizacji zadania. W związku z tym konieczne jest podniesienie stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą Rada Gminy w drodze uchwały, może zwolnić 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.

Niniejszy projekt uchwały ma na celu zapewnić ulgę właścicielom nieruchomości , którzy realizują
obowiązek kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i ograniczenie ilości
bioodpadów przekazywanych do zagospodarowania w instalacjach do tego przeznaczonych , a tym samym na
zmniejszenie opłaty ponoszonej przez Gminę na rzecz firmy odbierającej odpady.
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