
Uchwała nr XXVIII/ 124/2016 

Rady Gminy Sabnie 

z dnia 25 listopada 2016r. 

  

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 Na podstawie art. 6k 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 2016r., 

poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr V/22/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. 

Woj. Maz.  z 2015r., poz. 3199)  § 3 otrzymuje brzmienie: 

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

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

są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

             Wacław Mikołajczuk 

 

         

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

projektu uchwały Rady Gminy Sabnie o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 

 

Uchwałą Nr V/22/2015 z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, Rada Gminy 

Sabnie ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł 

miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady będą zbierane 

i odbierane w sposób nieselektywny. Jednocześnie Rada Gminy ustaliła niższą stawkę 5,00 zł od 

każdego mieszkańca – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Prowadzenie przez wszystkich mieszkańców gminy zbierania odpadów w sposób 

selektywny stanowi cel, do którego należy dążyć, organizując system odbioru odpadów komunalnych.  

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3b) zobowiązują gminy do 

osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów 

komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – docelowo w wysokości co najmniej 

50% wagowo do 2020 roku. Nieosiągnięcie założonych poziomów może skutkować dla Gminy 

obowiązkiem poniesienia kar pieniężnych stosownie do art. 9z, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

Istotne znaczenie dla osiągnięcia nakazanych ustawowo poziomów recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia wymienionych frakcji odpadów komunalnych ma prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów u „źródła”  czyli już na terenie swojej nieruchomości. 

W chwili obecnej 134 właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sabnie nie dokonuje 

zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny. Wpływa na to zapewne zbyt mała różnica w 

opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku ich 

zbierania i odbierania w sposób nieselektywny, przy zachowaniu dotychczasowej stawki opłaty za 

zbieranie  i oddawanie odpadów w sposób selektywny, ma na celu spowodowanie maksymalnego 

zainteresowania mieszkańców metodą segregacji zbieranych odpadów na terenie swoich 

nieruchomości.  

 


