
Projekt

z dnia  20 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. 
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; 
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 
679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567,z 2013 r. poz. 153); art. 6k ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391, poz.951, zmiany z 2013 r. poz.21, poz. 228 ) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn ilości osób 
stanowiących gospodarstwo domowe razy stawka dla danego gospodarstwa domowego. Dokonując podziału 
gospodarstw domowych na: jednoosobowe (G1), dwuosobowe (G2), trzyosobowe (G3), czteroosobowe (G4), 
pięcioosobowe i większe (G5). 

§ 2. Przez gospodarstwo domowe o którym mowa w § 1 rozumie się nieruchomość zabudowaną zamieszkałą 
przez osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych utrzymujących się wspólnie, na której 
powstają odpady komunalne. Osoba lub osoby zamieszkujące tą samą nieruchomość, a utrzymujące się oddzielni 
stanowi lub stanowią oddzielne gospodarstwo domowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

Projekt uchwały określa metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowana 
metoda polega na połączeniu dwóch sposobów naliczania opłaty. Połączone zostały dwa sposoby naliczania 
opłat. Opłata  od gospodarstwa domowego uwzględniająca  ilość osób wchodzących w jego skład. Mieszkańcy 
Piotrkowa Trybunalskiego opowiedzieli się jednoznacznie, że chcą naliczania od ilości osób. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz polityce prorodzinnej postanowiliśmy podzielić gospodarstwa 
domowe na : jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, pięcioosobowe i większe. 
Gospodarstwa domowe o ilości osób powyżej pięciu będą obciążane tak jak gospodarstwa domowe 
pięcioosobowe. 
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