
Projekt

z dnia  21 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie ustalania stawki 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.1pkt 
1,ust. 2 i ust. 3 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 2013r. poz. 21, poz. 228) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady będą segregowane, od jednego 
mieszkańca wchodzącego w skład gospodarstwa domowego zamieszkującego daną nieruchomość, wynosi 
miesięcznie : 

1) 8,50 zł, dla gospodarstwa jednoosobowego; 

2) 8,50 zł, dla gospodarstwa dwuosobowego; 

3) 8,00 zł, dla gospodarstwa trzyosobowego; 

4) 7,50 zł, dla gospodarstwa czteroosobowego; 

5) 7,00 zł, dla gospodarstwa pięcioosobowego i większego. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kiedy nie będzie prowadzona 
segregacja wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby w gospodarstwie domowym. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Z pobranych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą pokrywane koszty 
funkcjonowania systemu, które obejmują: 

1. Odbieranie, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3. Obsługę administracyjną tego systemu; 

Proponujemy dokonanie połączenia dwóch systemów wyznaczania stawki za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Stawka opłat od gospodarstwa domowego uzależniona od ilości osób stanowiących to 
gospodarstwo. 

W związku z powyższym proponujemy stawkę miesięczną od gospodarstwa domowego prowadzącego   
segregację odpadów komunalnych w wysokości: 

G – 1 stawka   8,50 PLN           8,50 x 1 =   8,50 

G – 2 stawka    8,50 PLN           8,50 x 2 = 17,00 

G – 3 stawka    8,00 PLN           8,00 x 3 = 24,00 

G – 4 stawka    7,50 PLN           7,50 x 4 = 30,00 

G – 5 stawka    7,00 PLN           7,00 x 5 = 35,00 

Taki sposób ustalania oplat spowoduje ochronę wieloosobowych gospodarstw domowych przed rażącym 
wzrostem obciążenia budżetów domowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Stawka oplaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy nie będzie prowadzona 
segregacja wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby w gospodarstwie domowym. 
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