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Uchwala r 111.19.2018 

Rady G iny Slubice 


z dnia 11 gr dnia 2018 roku 


w spraWle: zmiany uchwaly Nr XV 11.112.2016 Rady Gminy Slubice z dnia 
30 czerwca 2016 r. w prawie wyboru metody ustalenia oplaty 
za gospodarowanie odpada i komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
oplaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, a .40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.l) oraz 
art. 6k ustawy z dnia l3 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.2), uchw la siy, co nastypuje: 

W § 2 uchwaty Nr XV1I1.112.2016 Ra y Gminy Stubice z 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki t . optaty (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa 
Mazowieckiego z 2016r., poz. 6124), w rowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) w ust.1 kwot~,,8 zf" zast~puje si~ k otq"15,00 zL" 

2) w ust.2 kwot~ ,,18 zf" zast~puje si~ wotq ,,30,00 zL" 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Slubice. 

§ 3. 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienn ku Urzydowym 
i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018r., poz.1 000, poz.1349 i poz.1432 
2 Zmian~ ustawy 0publikowano w Dz.U. z 2 18r., poz.1629 



• 


Podstaw,! prawn'! podjt(cia niniejszej uchwaly jest i art. 6k ustawy z dnia 13 wrzesnia 
1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porz'! u w gminach ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze 
zm.), zgodnie z kt6rymi rada gminy w dr dze uchwaly dokona wyboru metody ustalenia 
oplaty za gospodarowanie odpadami komun lnymi oraz ustali stawkt( takiej oplaty. 

Metodq. ustalenia oplaty za gospod rowanie odpadami komunalnymi dla wlascicieli 
nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq. mi szkancy, polozonych na terenie Gminy Slubice, 
jest iloczyn liczby mieszkanc6w zamiesz uj,!cych danq. nieruchomos6 oraz stawki oplaty 
ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

Uchwala wprowadza nowe stawki 0 laty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1) 	 stawkt( 15,00 zl miesit(cznie od azdej osoby zamieszkujq.cej nieruchomos6, jezeli 

odpady zbierane sq. w spos6b sel ktywny, 
oraz wyzsz'! 
2) 	 stawkt( 30,00 zl miesit(cznie 0 kazdej osoby zamieszkuj,!cej nieruchomos6, w 

przypadku, gdy odpady nie S,! z ierane w sposob selektywny. 
Podjt(cie niniejszej uchwaly wynik z koniecznosci dostosowania stawek oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do wzrostu koszt6w funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wzrost stawek oplaty za gospodaro anie odpadami komunalnymi spowodowany jest 
znacznym wzrostem kosztow odbiera ia, transportu i zagospodarowania odpad6w 
komunalnych odbieranych od mieszkanco~ Gminy Shlbice. 

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ust wy 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku 
w gminach, koszty funkcjonowania syste u gospodarowania odpadami komunalnymi gmina 
pokrywa z pobranych oplat z tego tytulu. oszty funkcjonowania systemu obejmuj,!: 

• 	 koszty odbierania, transpo ,zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpad6w 
komunalnych, 

• 	 koszty tworzenia i utrzy ania punktow selektywnego zbierania odpad6w 
komunalnych, 

• 	 koszty obslugi administrac nej systemu, 
• 	 koszty edukacji ekologiczn j w zakresie prawidlowego postt(powania 

z odpadami komunalnymi. 
Przewidywane wplywy z tytulu 0 laty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszonej przez mieszkanc6w przy ak lnie obowi,!zuj,!cych stawkach, nie pozwalajq. na 
pokrycie kosztow funkcjonowania calego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W zwiq.zku z powyzszym konieczna jest zmiana stawek 
komunalnymi ponoszonymi przez mieszk nc6w. 

Wobec powyzszego podjt(cie uch aly jest zasadne. 

gospodarowania padami 




