
UCHWAŁA NR RG-XXIX/316/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny powstającymi 
na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
26,00 zł od mieszkańca. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości 81,00 zł od mieszkańca. 

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr RG-XXVII/302/20 z dnia 28 września 2020 r. Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r., poz. 3511). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom
nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez
to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny
sposób, a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele
niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z treścią art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy,
określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców
zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami do dnia
przyjęcia niniejszej uchwały, prowadzone działania kontrolne dotyczące ilości osób zamieszkujących teren
gminy, przewidywane koszty na kolejne lata, zwiększoną ilość odpadów powstających na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny, a także fakt, iż aktualne stawki nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych na
pokrycie kosztów systemu, przyjmuje się nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu zbilansowania kosztów systemu dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, konieczne jest zwiększenie stawek opłat do 26,00 zł od mieszkańca na miesiąc.

Z uwagi na konieczność ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, wynikającą z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, proponuje się określenie tych stawek w wysokości 81,00 zł, to jest w przewidzianej ustawą
wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej
przez radę gminy na podstawie art. 6k ust. 1. Opłaty powinny stanowić mechanizm motywujący
mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności systemu, ze
względu na wymagane do osiągnięcia poziomy odzysku odpadów. Nieosiągnięcie wymaganych i stale
rosnących poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na Gminę, czyli w konsekwencji na
wszystkich mieszkańców. Niezbędne jest zatem, aby system funkcjonował w sposób transparentny, a więc
z uwzględnieniem faktycznych kosztów.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku
zastosowania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależnej od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, opłata za odpady zbierane w sposób selektywny
nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Dochód
rozporządzalny za rok 2019 wyniósł 1819,00 zł (M.P.2020.330), a zatem maksymalna opłata może wynosić
36,38 zł. Zaproponowana stawka spełnia wymogi ustawy.

Podkreślić należy, że Rada Gminy ma ograniczone możliwości z uwagi na konieczność zrównania
poziomu dochodów i wydatków gminnego systemu gospodarowania odpadami. Przyjęcie uchwały
w zaproponowanej treści zapewni zbilansowanie tego systemu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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