
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII.375.2021 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 21 grudnia 2021 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.360.2021 Rady Gminy Klembów z dnia                

24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik i worek, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie 

bioodpadów w przydomowym kompostowniku  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6j ust.1 

pkt 1, art. 6k ust. 1, ust. 2, ust 2a, ust. 3 i 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 Klembów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

W uchwale Nr XXXII.360.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, określenia opłaty 

podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku § 3 otrzymuje brzemiennie: 

„§ 3 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności dla 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:  

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości  21,00 zł,  

2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 42,00  zł,  

3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 192,50 zł,  

4) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1225,00 zł.  

 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 63,00 zł,  

2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 126,00 zł,  

3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 577,50 zł,  

4) pojemnik o wysokości 7000 l – w wysokości 3675,00 zł.„ 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. 

 

§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2022 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

         Wiceprzewodnicząca 

   Rady Gminy 

 

          /-/ Emilia Kamińska 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt niniejszej Uchwały wynika z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.  

Zmiany dotyczą ujednolicenia stawek za odbiór odpadów komunalnych zbieranych do worka 

120 l i do pojemnika 120 l. Dodatkowo przy ustalaniu stawek od większej pojemności 

pojemników należy stosować zasadę proporcjonalności. 

Uchwała zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. - tak jak uchwała 

podstawowa, ponieważ dokonane zmiany są ściśle powiązane z innymi zapisami uchwały                  

i umożliwią jej prawidłowe wykonanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


