
UCHWAŁA NR V/32/2015
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), art. 4 ust. 2, art. 5 i 
art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami), Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa w ust. 2.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wynosi 11 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny wynosi 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą 
obowiązującą od 1 lutego 2015 roku.

 

Przewodniczący                      
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zmianami), gmina ma obowiązek dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. 

Określone w treści art. 6j ust. 1 ustawy metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowią iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

Rada gminy może również uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego. 

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2012 roku Rada Miejska Rumi ustaliła, iż opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Ustalono, iż stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, wynosi 11 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, a jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny - 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W dniu 17 stycznia 2015 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada
2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa
wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2015 r. Ustawa ta zmieniła przepis art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach dający upoważnienie do wydania uchwały o ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami. W związku z tym uchwały wydane na tej podstawie tracą moc z dniem 1 lutego 2015. W tej sytuacji
niezbędne jest podjęcie nowej uchwały, która będzie obowiązywała od 1 lutego 2015 roku, albowiem zgodnie z art.
6h ustawy, dla kontynuacji odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, niezbędne jest ponoszenie opłaty z
tego tytułu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta. 
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