
UCHWAŁA NR LVI / 294  / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany  Uchwały nr XXIX/147/2020 Rady Gminy szczytniki z dnia 20 listopada 2020r. w  
sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519)       u c h w a l a      s i ę,    co następuje: 

§ 1. W  Uchwale  nr XXIX/147/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r. w  sprawie 
zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje  brzmienie: 

„Wysokość zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3,00 zł od obowiązującej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, miesięcznie na jednego mieszkańca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                 
i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY NR LVI / 294 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

 z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany  Uchwały nr XXIX/147/2020 Rady Gminy szczytniki z dnia 20 
listopada 2020r. w  sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym 

 
Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a pkt.1 i ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519) rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2, ustali stawkę takiej opłaty za odpady komunalne 
zbierane i odbierane selektywnie oraz określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

            Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

W związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustawy - prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. 
U. z 2021r., poz. 1648) dotychczasowa uchwała podjęta na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 
2023r. 
Wysokość stawek ustalono po analizie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz po wzroście kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 
 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. 
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