UCHWAŁA NR XXXI/103/2012
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.
Na podstawie art. 6k stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2012 r. Nr 391), Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Opata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty ustalonejw § 2 lub w §3, w zależności od sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny
czyli z podziałem na frakcje, opisany w Regulaminie Utrzymania Czystościi Porządku na terenie Gminy
Skarżysko-Kamienna, wynosi 8 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane bez selekcji wynosi 12 zł
od osoby.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie
Znowelizowane ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tj. DzU.
Z 2012 r. poz. 391), zobowiązuje radę miasta do podjęcia uchwaływ zakresie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz stawki takiej opłaty. W przypadku jeśli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, stawka powinna
być niższa.
Z mocy prawa, gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nieruchomości niezamieszkałe mogą pozostać
poza systemem i takie rozwiązanie ma zastosowaniena terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ww. ustawy, stanowi iloczyn stawki
opłaty ustalonej uchwałą oraz:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
Mając do wyboru powyższe metody proponuje się aby w Gminie Skarżysko-Kamienna opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty. Metoda ta stanowi sprawiedliwą i powszechną metodę ustalania wysokości
opłaty, zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci”.
W niniejszej uchwale uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady
zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę
do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia
do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie
niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu.
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Skarżysko-Kamienna, ilości wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej
systemu) w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości.
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