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UCHWAŁA 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 i 4a, i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada 
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 roku poz. 3728), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 
są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 38,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku 
gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5 - w wysokości 190,00 zł 
oraz po 19,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej pięciu.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
w wysokości 114,00 zł na osobę miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z treścią art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy jest zobowiązana, w drodze uchwały dokonać wyboru 
jednej z metod, określonych w art. 6j ust. 1 i 2, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalić stawki takiej opłaty.  
 
W związku z wyższymi kosztami odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyższymi 
kosztami utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w celu pokrycia 
wyższych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalone stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w Uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie nr 
XVIII/166/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., powinny ulec podwyższeniu. 
 
Przy ustalaniu stawek opłat określonych w projekcie uchwały wzięto pod uwagę dane dotyczące liczby 
mieszkańców zamieszkujących gminę, ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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