UCHWAŁA NR XXVI/274/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych Rada
Miejska w Toszku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w zamieszkałych
nieruchomościach na terenie Gminy Toszek, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.
1 w wysokości 14 zł miesięcznie.
3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie.
§ 2.
1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:
a) o pojemności 0,12 m ³ – w wysokości 27,83 zł
b) o pojemności 0,24 m³ – w wysokości 49,43 zł
c) o pojemności 1,1 m³ – w wysokości 99,60 zł
d) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 266,34 zł
e) o pojemności 5 m³ – w wysokości 476,84 zł
f) o pojemności 7 m³ – w wysokości 651,59 zł
§ 3.
1. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów:
a) o pojemności 0,12 m³ – w wysokości 18,55 zł
b) o pojemności 0,24 m³ – w wysokości 32,95 zł
c) o pojemności 1,1 m³ – w wysokości 66,40 zł
d) o pojemności 3 m³ – w wysokości 177,56 zł
e) o pojemności 5 m³ – w wysokości 317,89 zł
f) o pojemności 7 m³ – w wysokości 434,39 zł
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.3 Rada gminy, w drodze uchwały winna dokonać wyboru jednej
z określonych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej
opłaty; a także ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W uchwale Rada gminy określa niższe
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
W związku z powyższym opracowany został projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik.
Podczas ustalania wysokości opłaty wzięto pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na
niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
W projekcie uchwały zaproponowano metodę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród
innych możliwych wariantów, które umożliwia nam ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wybrano metodę najbardziej zasadną, ponieważ ilość wytwarzanych odpadów zależy przede wszystkim od liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Przedstawione stawki opłat oparto na średnich cenach obowiązujących aktualnie na rynku wywozu odpadów
komunalnych, a nastepnie powiększono je o koszty, o których mowa w art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłat zróżnicowano w zależności od tego, czy na
danej nieruchomości odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
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