
Uchwała nr  XVII/187/2016 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia  19 lipca 2016r.  

 

w sprawie wyboru  metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, 

ustalenia wysokości tej opłaty  oraz stawki opłat za pojemnik  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6j ust.1 pkt 1 

art.6k ust.1, ust.2, ust.2a pkt 1,ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z poźn. zmianami) Rada Gminy Stawiguda 

uchwala, co następuje: 

 

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

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o 

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3. 

 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł od każdego mieszkańca. 

 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 18,00 zł od każdego 

mieszkańca. 

 

§ 2. 1  Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

jeden pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku gdy odpady są 

zbierane w sposób selektywny: 

 

a) dla pojemnika o pojemności 120 l   w wysokości    45,00 zł  

b) dla pojemnika o pojemności 1100 l  w wysokości   300,00 zł 

c) dla pojemnika o pojemności 7000 l   w wysokości  1400,00 zł  

 



2. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden 

pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku gdy odpady nie są zbierane w 

sposób selektywny : 

 

a) dla pojemnika o pojemności 120 l  w wysokości  50,00 zł  

b) dla pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 330,00 zł  

c) dla pojemnika o pojemności 7000 l w wysokości  1600,00 zł  

 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na nieruchomościach, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn 

pojemników oraz stawki opłaty określonej w ust. 1 lub 2. 

 

§. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 

 

§. 4  Traci moc uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalania wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik.  

 

§. 5 Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2015r poz. 87) Rada Gminy , w drodze uchwały dokonuje 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 

określonych w art. 6j ust 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty a także ustala stawkę opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności.   

Uchwałą Nr XXII/161/2012 z dnia 29 listopada 2012r. Rada Gminy Stawiguda 

dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalono stawkę tej 

opłaty. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, należną opłatę stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty , określonej w niniejszej uchwale. 

Przy ustalaniu stawki opłaty organ stanowiący związany jest bezwzględnie kalkulacja 

kosztów funkcjonowania systemu , w tym kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów. 

Ustawodawca w art.6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

sprecyzował , że rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi bierze pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących dana gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

4) przypadku , w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie , 

w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 

sezonowo. 

W myśl art. 6r ust. 2-2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat 

za gospodarowanie odpadami musza pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbieranie, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) obsługi administracyjnej tego systemu; 

3) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania odpadami 

komunalnymi  

Przy ustalaniu stawki muszą być uwzględnione wszystkie elementy kosztowe wskazane w 

powołanej ustawie  w celu osiągnięcia systemowej optymalizacji. 

Na koszty funkcjonowania systemu składają się : 

1) odbieranie odpadów  



2)zagospodarowanie odpadów zgodnie z wytycznymi określonymi w Planie gospodarki 

odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012 – 2016 przyjętym 

Uchwałą Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 

czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2012 – 2016, a także ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).  

3) obsługa PSZOK 

4) obsługa administracyjna  

5) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami 

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

w 2016r. W wyniku przeprowadzonej analizy systemu połączonej z weryfikacją danych 

wynikających ze złożonych przez mieszkańców deklaracji, stwierdzono, iż w celu 

zapewnienia wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych w 

roku bieżącym jest zwiększenie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami. 

 Do kalkulacji przyjęto, że koszt zagospodarowanie i odbioru odpadów 1 tony wynosi 

około 750 zł tj. zagospodarowanie 300,00 zł, odbiór 300 zł , inne koszty 150 zł (w tym koszt 

utrzymania PSZOK , koszty zakupu worków, obsługa administracyjna i inne pochodne ). 

Opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkałych objętych jest 

około 8400 mieszkańców. System objęte są również osoby niezamieszkałe, które wykazały 

167 pojemników o pojemności 120 l, 85 pojemników o pojemności 1100l, 5 pojemników o 

pojemności 7000 l. 

Na podstawie danych przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne w 

pojemniku o pojemności 120 l mieści się około 30kg odpadów, w pojemniku o pojemności 

1100 l mieści się około 210 kg odpadów, a w pojemniku KP7 około 1200 kg odpadów 

1) Przyjęto, że stawka opłaty miesięcznej dla pojemnika o pojemności 120 l wynosi: 

 Koszt zagospodarowania pojemnika o pojemności 120 l wynosi około 800,00 zł 

167 sztuk pojemników x 30 kg odpadów = 5010kg x 2 odbiory = 10020kg 

10,02 tony odpadów x 800zł koszt zagospodarowania = 8016,00 zł  

   8016 zł / 167 ilość pojemników = 48,00zl  

2) Przyjęto, że stawka opłaty miesięcznej dla pojemnika o pojemności 1100 l: 

Koszt zagospodarowania pojemnika o pojemności 1100 wynosi około 750,00 zł  

85 sztuk pojemników x 210kg odpadów = 17850 kg x 2 odbiory = 35700 kg 

35,7 tony odpadów x 750,00 zł koszty zagospodarowania = 26775 zł  



26775 zł / 85 ilość pojemników = 315,00 zł  

3) Przyjęto, że stawka opłaty miesięcznej dla pojemnika o pojemności 7000 l  

Koszt zagospodarowania pojemnika o pojemności 1100 wynosi około 750,00 zł  

5 pojemników x 1200kg odpadów = 6000 x 2 odbiory = 12000 kg 

12 tony odpadów x 750,00 koszty zagospodarowania = 9000 zł  

9000 zł / 5 ilość pojemników = 1800,00  

Przy ustalaniu stawki dla osób zamieszkałych wzięto pod uwagę ilość odpadów 

produkowanych przez mieszkańców, cenę za zagospodarowanie i odbiór odpadów. Ustalone 

stawki opłat od jednej osoby zamieszkałej na nieruchomości w wysokości 12,00 zł 

miesięcznie ( w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny) oraz 

18,00zł ( w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny) 

pozwalają na pokrycie kosztów. 

Biorąc po uwagę poniesione koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, planowane wydatki, brak samofinansowania się konieczne jest 

podwyższenie dotychczasowych stawek, ponieważ koszty te w całości muszą być pokrywane 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki budżetu gminy będą 

bilansowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które ponoszą właściciele 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  

  

 

 

 


