
UCHWAŁA Nr IV/32/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym           

(Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby  mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2.  

 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 20,00 zł  miesięcznie od 

mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3.  Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

2) Uchwała Nr XII/103/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca 

uchwałę Nr XI/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                  

i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.  

  

 

 



UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr IV/32/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 
Różnica pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a projektowanym, dotyczy  wysokości 

stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny oraz nieselektywny.  

Aktualnie miesięczne stawki opłat od mieszkańca wynoszą 9 zł (proponowana stawka to 

13,00 zł) w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny 

oraz 16,00 zł (proponowana stawka to 20,00 zł) w przypadku nie prowadzenia selektywnej 

zbiórki.  

 

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Oferty przetargowe są wyższe od możliwości jakie 

dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, 

a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych 

ustawą. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru                            

i zagospodarowania odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu.  

 

Aby wypełnić zapisy ww. art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  konieczne jest 

zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6k ust. 3 Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane                           

i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio 

dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy 

odpady są zbierane w sposób selektywny do kwoty 13,00 zł miesięcznie/mieszkańca                       

i w przypadku gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, do kwoty 20,00 

zł miesięcznie/mieszkańca będzie się wiązało z wyższymi wpływami do budżetu gminy                         

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty. 

 


