
UCHWAŁA NR RG-XVII/185/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 1 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 i art. 42 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada 
Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r., poz. 2073), wprowadza się następujące zmiany: 

- § 2 ust. 2 zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 20,00 złotych miesięcznie od 
1 mieszkańca.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie

Uchwalona w dniu 19 lipca 2019 roku zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nadała nowe brzmienie art. 5 ust. 3, w myśl którego obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Wprowadzone zostały
także zmiany w art. 6k ust. 3 ustawy, zgodnie z którymi rada gminy ma obowiązek określenia stawki opłaty
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna
wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty. Opłata podwyższona nie jest kwestią
wyboru właściciela nieruchomości, nakładana jest przez wójta gminy w drodze decyzji administracyjnej na
podstawie art. 6ka ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. W związku z powyższym zachodzi
konieczność dostosowania zapisów uchwały do wymogów ustawowych.
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