
 

 

UCHWAŁA NR LV/490/2022 

RADY GMINY STAWIGUDA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust.1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy 

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki 

opłaty za pojemnik lub worek wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 38,00 zł od każdego mieszkańca.”; 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawkę 

opłaty ustala się w wysokości dwukrotności stawki określonej w ust. 2, tj. w wysokości 76,00 zł  

za osobę miesięcznie.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda . 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Niski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 5165



UZASADNIENIE 

 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) 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 XLII/363/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rada Gminy Stawiguda dokonała wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustaliła 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 kalkulacją 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) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, 

że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu gospodarki 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. 

Zatem zasadnym było analizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi celem wprowadzenia 

zmian pozwalających na minimalizowanie deficytu po stronie Gminy oraz uszczelnianie systemu. Stawki 

ustalone od 1 stycznia 2022 r. tj. 30 zł od osoby miesięcznie nie pokrywają w całości kosztów związanych 

z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy 

z opłat nie wystarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2023 r. Ze względu na wzrost kosztów 

obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stawiguda zaistniała konieczność 

zmiany stawek opłat za gospodarowanie komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma 

odzwierciedlać koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania aż do ostatecznego ich 

przetworzenia w instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

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. 

Ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekraczają maksymalnych stawek 

opłat, o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości. 

Mając na uwadze powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 
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