Projekt
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 us.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)
Rada Miejska w Kaletach
uchwala:
§ 1.
Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kalety w ten sposób, że opłata miesięczna za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty za osobę określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia .................... 2012 r.
Zaproponowana w projekcie uchwały metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
to iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród
wymienionych wariantów, metoda ta wydaje się najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na
nieruchomości zależna jest głównie od liczby zamieszkujących na niej osób. Metoda obliczania opłaty
w zależności od ilości zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na brak danych dotyczących
zużycia wody na nieruchomości, wynikający z faktu, iż nie wszystkie nieruchomości podłączone są do sieci
wodociągowej (bądź kanalizacyjnej). Przyjęcie wariantu umożliwiającego naliczanie opłaty na podstawie
powierzchni lokalu, a także od gospodarstwa domowego jest bezzasadne, gdyż oba te warianty nie
odzwierciedlają liczby zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznie wytworzonych odpadów.
Wobec powyższego, przyjęta w projekcie uchwały metoda zależna od liczby mieszkańców nieruchomości
jest najbardziej uzasadniona, ze względu na zbliżony wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na
mieszkańca. Uchwała w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kalety. W związku z powyższym, podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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