
Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego 
z 2017 r. poz.9093  

Uchwała Nr XXXIX/ 275 /2017 
Rady Gminy Kłaj 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 
 
 

w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro-

ku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., Nr 1875) oraz art. 6k ust 1-3 w 

związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz ust 3b ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 

r., poz. 1298), Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłaj po-

wstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty określonej w § 2. 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

3. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała. 

§ 2. 

1. Ustala się, dla domów wielorodzinnych i jednorodzinnych, stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny  

w wysokości: 

1) gospodarstwa 1-2 osobowe   - 12,50 zł od osoby, 

2) gospodarstwa 3-4 osobowe  - 11,50 zł od osoby, 

3) gospodarstwa 5-6 osobowe  - 10,50 zł od osoby, 

4) gospodarstwa powyżej 6 osób -   9,50 zł od osoby. 

2. Ustala się, dla domów wielorodzinnych i jednorodzinnych, stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselek-
tywny w wysokości: 

1) gospodarstwa 1-2 osobowe   - 25,00 zł od osoby, 

2) gospodarstwa 3-4 osobowe  - 24,00 zł od osoby, 

3) gospodarstwa 5-6 osobowe  - 23,00 zł od osoby, 

4) gospodarstwa powyżej 6 osób - 22,00 zł od osoby. 



§ 3. 

Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe roczną ryczał-

tową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w spo-

sób:  

1).  selektywny  w wysokości 180,00 zł/za rok od domku letniskowego 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekre-

acyjno-wypoczynkowe, 

2). nieselektywny  w wysokości 360,00 zł/za rok od domku letniskowego 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekre-

acyjno-wypoczynkowe,. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy 

Kłaj. 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr VI/042/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Mał. z 7 kwietnia 2015 r., 

poz. 2027). 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj. 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłaj 

Sylwester Skoczek 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 

Nowe wyższe stawki wynikają z faktu, że po rozstrzygnięciu przetargów na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kłaj oraz ob-
sługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wpłacane przez miesz-
kańców kwoty nie pozwalają zbilansować systemu. 

Miesięczne opłaty dla firmy odbierającej odpady komunalne wzrosną z 69 500 zł 
do 99 500 zł miesięcznie. 

Podwyżka spowodowana jest:  
-  wzrostem ilości odpadów odbieranych od mieszkańców z 1 660 ton w 2014 r.,  

1 980 ton w 2015 r. do 2 550 ton w 2016 r., 
-  wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska,  
-  wzrostem opłat na instalacji przetwarzania odpadów, 
-  podwyżkami płac pracowników firm odbierających odpady w związku z podwyż-

ką płacy minimalnej i problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. 


