
UCHWAŁA NR XXVI/202/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 23 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) w zw. z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a w zw. z art. 6j 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439, z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 2361),  Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5585) w § 4  dodaje 
się pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu: 

„5) w przypadku nieruchomości, na której jednocześnie prowadzona jest działalność rolnicza 
w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), znajduje się jeden wodomierz i nie ma zainstalowanego wodomierza 
dodatkowego, do określenia zużytej wody przyjmuje się przeciętną normę zużycia wody przez 
jednego mieszkańca wynoszącą 3 m3 miesięcznie; 

6) w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, znajduje się jeden 
wodomierz i nie ma zainstalowanego wodomierza dodatkowego, do określenia zużytej wody 
przyjmuje się przeciętną normę zużycia wody przez jednego mieszkańca wynoszącą 3 m3 
miesięcznie; 

7) w przypadku, gdy nieruchomość jest wyposażona w wodomierz i gdy na nieruchomości korzysta 
się z wody z własnego ujęcia, podstawę do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi przeciętna norma zużycia wody przez jednego mieszkańca wynosząca 3 m3 
miesięcznie; 

8) w przypadkach: 

a) nabycia własności nieruchomości; 

b) nabycia prawa do władania nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego niż własność 
lub bezumownego zajęcia nieruchomości; 

c) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

-  przez okres 4 pierwszych miesięcy od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt a, b lub c, 
do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się przeciętną normę zużycia wody przez jednego 
mieszkańca wynoszącą 3 m3 miesięcznie.”.. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Filipiak 
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy dokonuje

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod

określonych w art. 6j ust. 1 i 2 powołanej ustawy.

Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXIII/163/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych oraz stawki tej opłaty określiła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

Zmiana uchwały podyktowana jest zgłaszanymi przez mieszkańców gminy Widuchowa uwagami

związanymi z wysokim zużyciem wody, która przeznaczona jest na cele inne niż bytowe. Z uwagi na to, iż z

różnych przyczyn nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza, na podstawie którego

można byłoby odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą, przedstawiono zatem propozycję zmiany uchwały.

Dodatkowo zauważono niedoprecyzowanie w sposobie określenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy właściciele nieruchomości korzystają jednocześnie z własnego

ujęcia wody (studnia) oraz z sieci wodociągowej.

Dookreślono również zasady ustalenia ilości zużytej wody w przypadku nabycia nieruchomości,

podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej bądź zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego

mieszkańca.

Z uwagi na powyższe przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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