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z dnia  19 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 i 4a oraz art. 6j ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.2)), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości ........... zł od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny w wysokości ........... zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ........... zł od 
osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIX/166/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 

 

 
1) Zmiany teksu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiany teksu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648, 2151. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

Zgodnie z treścią art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 i 4a oraz art. 6j ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. 

zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, bierze pod uwagę  

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty   funkcjonowania   systemu   gospodarowania   odpadami   komunalnymi, o których mowa w art. 

6r ust. 2–2b i 2d tj.: 

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) obsługi administracyjnej tego systemu, 

d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

e) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, 

f) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

g) pozbywania się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie 

przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób; 

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności  
 to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 
 

Ze względu na wzrost cen usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

w instalacjach komunalnych zachodzi potrzeba podniesienia dotychczasowych opłat. Do wzrostu tych cen 

przyczyniło się podniesienie m.in. opłaty marszałkowskiej, opłat za energię, kosztów stałych, płacy 

minimalnej oraz coroczny wzrost ilości odpadów zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

W związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Turawa, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz proponowanym przez oferentów 

kosztu tej usługi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w marcu 2021 r. 

obecnie nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
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Zgodnie z w/w przepisami rada gminy zwalnia w drodze uchwały z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 

domowych. 

W art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano, że rada gminy 

określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość 

stawki ustalonej przez radę gminy. 

Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki nie przekraczają stawek maksymalnych 

określonych w ustawie. 

W związku z powyższym dokonano kalkulacji kosztów i stwierdzono konieczność podniesienia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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