
DRUK NR 3/XXXII 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2361; z 2019 r. poz. 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5004) zmienia się §1 ust. 1 pkt 2 lit. a, która 
otrzymuje brzmienie: 

„a)  w przypadku lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez 1 osobę, zużywającą 
średniomiesięcznie nie więcej niż 5 m3 wody, ustalana jest zgodnie z pkt 1, przy czym do 
ustalenia średniomiesięcznego zużycia wody należy przyjąć okres objęty ostatnim 
rozliczeniem ilości zużytej wody dla lokalu mieszkalnego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dokonania aktualizacji zapisów Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zasadne jest
podjęcie niniejszej Uchwały.
Po wejściu w życie wskazanej Uchwały Nr XXVI/223/20 pojawiły się wnioski o podwyższenie
poziomu średniomiesięcznego zużycia wody, stanowiącego podstawę do ustalania wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku lokali mieszkalnych w
zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez 1 osobę zużywającą mniej wody, niż wskazana
ilość, a także wnioski o doprecyzowanie zasad ustalania średniomiesięcznego zużycia wody.
Niniejsza Uchwała uwzględnia potrzebę podwyższenia wspomnianego poziomu zużywanej wody,
a także wskazuje, iż do ustalenia jej średniomiesięcznego zużycia należy przyjąć okres objęty
ostatnim rozliczeniem ilości zużytej wody.

Sporządził:
Mariusz Tarka
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