
UCHWAŁA NR XXXV/197/2014 

RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR >CKI/120/2012 z dnia 6 grudnia 2012 

roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Na podstawie atr.18 ust. 2 ptk 8 i pkt 15, art. 40 ust], art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art. 6k 

ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D.U. z 2013r., 

poz.1399 z późn. zm.) Rada Gminy Złota uchwala co następuje:. 

1. W treści Uchwały Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012 roku 

zmienia się zapis *2 dodając ustęp 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3.Ustala się miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny w 

wysokości 33 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 6 i powyżej." 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa świętokrzyskiego 

r 



UZASADNIENIE 

do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX1/120/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie 

określenia Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

(Dz. U. z 2013r., poz.1399 z póź. zm.) zobowiązała Radę Gminy do podjęcia uchwały w 

zakresie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

w sposób selektywny stawki powinny być niższe. Ze względu na politykę prorodzinną 

zastosowano niższe stawki dla gospodarstw domowych w których liczba mieszkańców 

przekracza 6 osób. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując 

obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie 

niższych stawek stanowi istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia 

odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020r. 

odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia min. 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Zastosowanie niższych stawek w efekcie powinno pozwolić gminie na szybszą realizację tego 

celu. 

Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Złota, ilość wytworzonych na 

terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 

administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych 

wielkości. 
W związku z powyższym przyjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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