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RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia......................  2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 
art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2a pkt 1, 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oplata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej w § 2.

2 . W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3.

§2.1 . Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych 
w wysokości 20,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania 
odpadów w sposób selektywny.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nic wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
50,00 zł tj. 250% opłaty ustalonej w ust. 1.

3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny, od 1 osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

§3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne w wysokości:

a) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 19,00 zł za worek o pojemności 120 litrów,

b) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 174,00 zł za worek o pojemności 1100 litrów.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli nie jest spełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny w wysokości:

a) 45,00 zł za worek o pojemności 120 litrów,

b) 412,50 zł za worek o pojemności 1100 litrów.
§ 4. W przypadku nieruchomości które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały 

stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVłII/268/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 czerwca 202 Ir. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2022 r.



UZASADNIENIE

Zmiana przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wprowadzonych ustawą z 1 1.08.202Ir. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 202Ir. 
poz. 1648) obliguje Rady Gmin do zmiany uchwał, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy 
zmieniającej uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej 
w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje moc do dnia wejścia w życie 
nowej uchwały podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej 
niż do dnia 30 czerwca 2022r.

Aktualnie obowiązująca Uchwała Rady Gminy Tarnowiec została podjęta 30 czerwca 202Ir. 
tj. przed wejściem w życie ustawy zmieniającej i zachowuje moc do 30.06.2022r. W związku 
z powyższym zmiana uchwały jest obowiązkowa, z powodu zmiany podstawy prawnej, 
natomiast zapisy uchwały, w tym stawki pozostają bez zmian.

Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały jest celowe i zasadne.

Sporządziła: A. Jakubowska


