
UCHWAŁA NR XXXII/249/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6k ust. 1 w zw. z art. 6j ust.1 i ust. 2 oraz art. 6j 
ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888, poz. 1648, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości  
12 zł za m3 zużytej wody.”; 

2) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
nie może przekroczyć wartości określonej w art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn, 
zm.).”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z 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 z późn. zm.), Rada Gminy  
w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawkę tej opłaty. 

Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXIII/163/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. dokonała wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, 
zgodnie z którą opłata stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej stawki 
opłaty.  

Ustawodawca, ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 1648), wprowadził przepis, zgodnie  
z którym  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana według ilości zużycia wody, nie może 
wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
za gospodarstwo domowe.  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale każdego roku, w drodze 
obwieszczenia ogłasza ile wynosi przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem. 
Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 29 marca 2021 r. przeciętny miesięczny dochód w 2020 r. wyniósł 1919 
zł. Dochód ten w 2019 r. wynosił 1819 zł.  

Obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 7,8% przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, spowoduje znacznie 
mniejsze wpływy do budżetu Gminy. 

Dotychczasowe stawki opłaty nie zapewnią pokrycia kosztów finansowania systemu 
gospodarowania.  

Z uwagi na powyższe przyjęcie powyższych zmian do niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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