
 

UCHWAŁA Nr XII/103/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 2 lutego 2016 roku 

 
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 

 
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. W uchwale 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 (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 270), § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 9,00 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 16,00 zł  miesięcznie od 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr XII/103/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 

 
zmieniającej 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 

 
Niniejsza uchwała zmieniająca w zasadzie podtrzymuje stawki opłaty określone przez 

Radę Gminy w Uchwale Nr XI/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, natomiast jej celem jest 

uwzględnienie nowych uregulowań wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U. z 2015 poz. 87), która 

weszła w życie 1 lutego 2015 roku. Ustawodawca powyższą nowelizacją dokonał całkowitej 

zmiany „śmieciowej” filozofii, dostrzegając, że w art. 23 ust. 1 ustawy o odpadach jest 

przepis, który wskazuje na obowiązkową zbiórkę odpadów w sposób selektywny. Tymczasem 

art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przed nowelizacją stanowił, 

że „rada gminy określając stawki opłaty, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane w sposób selektywny.” W poprzednim stanie prawnym niższa stawka była nagrodą. 

Nowelizacja zmieniła art. 6 ust. 4, który od 1 lutego 2015 roku brzmi: „rada gminy określając 

stawki opłat, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób 

selektywny.” Ta zmiana ma zasadnicze znaczenie, gdyż potwierdza, że segregowanie jest 

obowiązkowe zgodnie z ustawą o odpadach, a wyższa stawka jest sankcją, swoistą karą za 

niewykonanie obowiązku segregacji. Tak więc obecnie podstawową stawkę stosuje się do 

odpadów komunalnych.  

Nakazując stosowanie wyższych stawek za zbieranie nieselektywne, zamiast – jak to było 

dotychczas – niższych za selektywne, ustawodawca zmienił tzw. wytyczne dotyczące treści 

uchwały rady gminy w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ujemne konsekwencje nieprzestrzegania tych wytycznych przewiduje § 32 pkt 2 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca  2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 90 ze zm.). 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały 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. 

 

 

 
 

 

 

 


