
                                                                                                                  

 

UCHWAŁA NR XXX/259/2022 

RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 07 lutego 2022 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 i 3, w 

związku z art. 6k ust. 4a  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 Rudnik uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Rudnik, będzie 

obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.  

§ 2.1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 

sposób selektywny wynosi 15,00 zł za miesiąc. 

2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł. miesięcznie  od jednego 

mieszkańca.  

§ 3. 1.Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 

1,00 zł  od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od 

każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Warunkiem zwolnienia o którym mowa w § 3 ust.1 jest złożenie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informację o posiadaniu 

kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2020 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3014) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,          



 i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r. 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z 

pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy 

obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi 

administracyjnej systemu. 

W związku ze znaczymy zwiększeniem ilości odbieranych odpadów, koniecznym stało się 

zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecne wpływy z opłat nie 

wystarczą na pokrycie kosztów wynagrodzenia przedsiębiorcy odbierającemu odpady.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskuje się o podjęcie w/w uchwały. 

 


