
 
 
 

UCHWAŁA Nr XV/116/2020 
RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 6k ust. 1 w zw. 
z art. 6j ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 
 

§1. W Uchwale Nr XII/84/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r., 
poz. 6451) zmienionej  Uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 09 stycznia 
2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 255) §4 otrzymuje brzmienie: 

 „ § 4. Na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody: 

1) ilość zużytej wody ustala się poprzez wskazanie średniomiesięcznego zużycia wody za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie deklaracji, ustalone w oparciu 
o wodomierz główny. Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, 
której wielkość zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza; 

2) w przypadku, gdy nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub 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 2,21 m3 miesięcznie; 

3) w przypadku nieruchomości wielolokalowej, gdy część lokali nie jest opomiarowana, 
podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości nieopomiarowanych ustala się w oparciu o pkt 2 powyżej i powiększa 
o rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody 
w poszczególnych lokalach w odniesieniu do lokali niepomiarowanych, stosownie do treści 
pkt 4 poniżej; 

4) w przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego, a sumą odczytów 
z podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczyć proporcjonalnie do odczytów 
podliczników nieruchomości w poszczególnych lokalach tej nieruchomości.”. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/116/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 
 

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

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 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 XIV/110/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
09 stycznia 2020 r., zmieniła zapisy w zakresie §4 pkt. 3, 4 i 6. 

W Uchwale Nr IV.37.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 
22 stycznia 2020 roku, stwierdziło nieważność Uchwały Nr XIV/110/2020 z dnia 09 stycznia 2020 
roku, w zakresie dodanego § 4 pkt 5. 

Z uwagi na powyższe, koniecznym stało się uchwalenie poprawnych zapisów, które są spójne 
z orzeczeniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 

 

 


