
UCHWAŁA NR XV/134/20 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/126/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 

tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6j ust.1 i art. 6k ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/126/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od właścicieli określonych nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości: 

a) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł, 

b) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,00 zł, 

c) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,00 zł, 

d) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,00 zł”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości: 

a) za pojemnik o pojemności 120 l -  w wysokości 12,00 zł, 

b) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 24,00 zł, 

c) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 116,00 zł, 

d) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 36,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Uzasadnienie

Zmiany, które należy wprowadzić w przedmiotowej uchwale są wynikiem przeprowadzonego postępowania
nadzorczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Niniejszy organ stwierdził nieprawidłowość przy
ustaleniu stawek opłat za pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6k ust 2a pkt 5 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawki opłat za pojemniki lub worki
do zbierania odpadów komunalnych nie powinny przekraczać następujących maksymalnych stawek
opłat:.„3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzą-nego na 1 osobę ogółem za pojemnik
o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za
pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej
do ich pojemności.”

Id: 1738CE76-CE15-49BD-8966-7A55083B633C. Podpisany Strona 1




