
Uchwała nr V/ 22 / 2015 

Rady Gminy Sabnie 

z dnia 5 marca 2015 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

  

 Na podstawie art. 6 k ust.1 pkt 1,  ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 

1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:  

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

nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, w taki sposób, że miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 złotych 

miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość- jeżeli odpady są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 

złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość- jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 1792 z późn. zm.). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Do uchwały Rady Gminy Sabnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87). 

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy zmieniającej, dotychczasowe akty prawa miejscowego 

wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6r ust 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia 

wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji (tj. nie dłużej niż do 1 sierpnia 2016r.).  

Przepisy przejściowe nie przewidują natomiast utrzymania w mocy uchwał w sprawie stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych na podstawie art. 6k ustawy. Niezbędne 

jest zatem podjęcie przez Radę Gminy nowej uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

przez omawianą nowelizację. 

Zmiany  w art. 6k wprowadzone przez nowelizację obejmują m.in.:  

- wprowadzenie mechanizmu ustalania maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które będą uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z przepisami przejściowymi do czasu ogłoszenia przez 

Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, przyjmuje 

się, że wynosi on 1299 zł. 

- wprowadzenie wyższych opłat za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

(maksymalne stawki opłat nie mogą być wyższe niż dwukrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty 

za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny). 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie, z art. 6j ust. 1 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 Sabnie w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rada ma do wyboru następujące metody: 

od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, 

od powierzchni lokalu mieszkalnego, 

od gospodarstwa domowego.  

 

Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, 

ponieważ każdy z mieszkańców produkuje odpady komunalne. Mankamentem jest to, iż ilość 

odpadów wytworzonych  w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca 

zamieszkania, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników. 

 Przy naliczaniu opłaty od osoby, ustawa stanowi, że maksymalna stawka może wynieść 2% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, tj. 25,98 od osoby za 

śmieci segregowane (2% z 1299 zł.) 



W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć 

dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów segregowanych. tj. max 2x 25,98= 51,96 zł. za 

jedna osobę. 

Ustalona uchwałą Rady Gminy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami obejmuje koszty 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zawiera 

również koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obsługę administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. koszty obsługi 

biurowej, koszty wydruku i przesłania informacji o opłatach, sprzętu komputerowego, programów 

komputerowych, windykacji opłat itp. 

Uwzględniając wszystkie w/w koszty stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniesie 5 zł. od osoby jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Jednocześnie ustawodawca nakazał określić wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady zbierane będą w 

sposób nieselektywny. Za odpady zbierane w sposób nieselektywny ustala się stawkę w wysokości   

10 zł. od osoby. 

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, zarówno w przypadku selektywnego jak i 

nieselektywnego zbierania odpadów pozostała na dotychczasowym poziomie, przy czym jednocześnie 

spełnia kryteria wynikające z art. 6k ust. 2a pkt 1 i art. 6 k ust 3 ustawy tzn. nie przekracza 

maksymalnych stawek opłat określonych w ustawie.   

 


