
 

UCHWAŁA Nr XI/91/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 

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. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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 16,00 zł  miesięcznie od mieszkańca.  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od 

mieszkańca.  

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/18/2015 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 lutego 2016r.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XI/91/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku       

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – Rada Gminy, w drodze uchwały 

zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 

zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

-oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1.  

W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawkę przedmiotowej opłaty. 

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na 

terenie Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy, koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie, zgodnie             

z wolą ustawodawcy zastosowano niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.  

W projekcie niniejszej uchwały, zaproponowano obniżenie stawki opłaty w stosunku do 

mieszkańców, którzy segregują odpady. Celem wprowadzania obniżonej stawki opłaty                     

w stosunku do właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów jest 

zachęcenie mieszkańców do segregowania odpadów, co również wiąże się  z koniecznością 

osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. Stosowanie obniżonej stawki w stosunku do segregujących 

odpady, powinno doprowadzić do osiągnięcia wskazanych poziomów.  

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 

 

        


