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Uchwala r XlI.88.2019 


Rady G iny Siubice 

z dnia 23 gr dnia 2019 roku 


w spraWle: 	 wyboru metody ustalen a oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustaleni stawki takiej oplaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 plct 15, . 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.l) oraz 

art. 6k ust.l pkt 1, ust.2, ust.2a i ust. 3 u tawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 

czystosci i porzqdku w gminach (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2010), uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1. 

Dokonuje siy wyborn metody ustalenia 0 aty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi 
w taki spos6b, ze w przypadku niernchomo ci, na kt6rej zamieszkujq mieszkaiicy, miesiyczna 

oplata za gospodarowanie odpadami ko unalnymi stano wi iloczyn liczby mieszkaiic6w 
zamieszkujqcych danq nieruchomosc oraz s~awki oplaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 

Ustala Sly stawky oplaty za gospod rowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi 

i odbieranymi w spos6b selektywny, wysokosci 27,00 zl miesiycznie od osoby 

zamieszkujqcej danq nieruchomosc. 

§3 

Ustala sit( podwyzszonq stawkt( oplaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi, jezeli 

wlasciciel niernchomosci nie wypelnia bowiqzku zbierania odpad6w komunalnych w 
spos6b selektywny, w wysokosci 54,00 zl ·esiycznie od kaZdej osoby zamieszkujqcej danq 
nieruchomosc. 

§ 4. 

Traci moc Uchwala Nr XVIII.112.2016 ady Gminy Slubice z 30 czerwca 2016 roku. w 
sprawie wyboru metody ustalenia oplaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej oplaty (Dziennik Urzy owy Wojew6dztwa Mazowieckiego z 2016r., poz. 
6124 ze zm.2) 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r., oz.l309, poz.1696 i poz.I8I5. 

2 Zmiany uchwaly opublikowano w Dz.Urzyd.Woj. azowieckiego z 20I8r., poz.I2257 



§ 5. 

w Dzienni Wojew6dztwa Mazowieckiego 1 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi 

Uchwala podlega ogloszeniu 
wchodzi w zycie z dniem 1 lute go 2020r. 



• 


Uza adnienie 

Podstawll prawnll podjycia niniejszej u hwaly jest art. 6k ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 

roku 0 utrzymaniu czystosci i porzlldku w gmi ach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zgodnie z 
kt6rym rada gminy w drodze uchwaly dokon wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustali stawky taki j oplaty. 
Metodll ustalenia oplaty za gospo arowanie odpadami komunalnymi dla wlascicieli 

nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujll mies kancy, po1ozonych na terenie Gminy Slubice, jest 
iloczyn liczby mieszkanc6w zamieszkujllcych danll nieruchomosc oraz stawki oplaty ustalonej na 

podstawie art. 6k ust. I. 
Uchwaia wprowadza nowe stawki opla za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) stawky 27,00 zl miesiycznie od kai:dej osoby zamieszkujllcej nieruchomosc, jezeli odpady 

zbierane sll w spos6b selektywny, 

oraz wyzszll 
2) stawky 54,00 zl miesiycznie od kai:dej 0 oby zamieszkujllcej nieruchomosc, w przypadku, gdy 

wlasciciel nieruchomosci nie wypelnia 0 owi~ zbierania odpad6w komunalnych w spos6b 

selektywny. 
Podjycie niniejszej uchwaly wynik z koniecznosci dostosowania stawek oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do wzrostu koszt6w funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Wzrost stawek opIaty za gospod wanie odpadami komunalnymi spowodowany jest 

znacznym wzrostem koszt6w odbierania, tr nsportu i zagospodarowania odpad6w komunalnych 
odbieranych od mieszkanc6w Gminy Slubice. 

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porZlldku 
w gminach, koszty funkcjonowania syste u gospodarowania odpadami komunalnymi gmina 

pokrywa z pobranych oplat z tego tytulu. Kos funkcjonowania systemu obejmujll: 

• koszty odbierania, transportu, zbierania, dzysku i unieszkodliwienia odpad6w komunalnych, 

• koszty tworzenia i utrzymania punkt6w s lektywnego zbierania odpad6w komunalnych, 

• koszty obslugi administracyjnej systemu, 

• koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidiowego postypowania 

z odpadami komunalnymi. 

Przewidywane wplywy z tytulu opIaty za go podarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez 

mieszkanc6w przy aktualnie obowillZUjllc ch stawkach, nie pozwalajll na pokrycie koszt6w 
funkcjonowania calego systemu gospodarow ia odpadami komunalnymi. W zwillzku z powyzszym 
konieczna jest zmiana stawek gospodar wania odpadami komunalnymi ponoszonymi przez 

mieszkanc6w. Przy ustaleniu nowych stawek wziyto pod uwagy wym6g zawarty w art.6k ust.2a pkt I 
ustawy, kt6ry wskazuje, aby stawki oplat us lone zostaly w wysokosci nie wyzszej niz maksymalne 

stawki oplat, kt6re za odpady komunalne ~ ierane i odbierane w spos6b selektywny wynoszll za 
miesillc 2% przeciytnego miesiycznego d chodu roZPorzlldzalnego na 1 osoby og6Iem - za 
mieszkanca. W Gminie Slubice przeciytn miesiyczny doch6d . szkanca wynosi 1693 zl, 
natomiast 2% tego dochodu (stawka maksym Ina) to kwota 33,86 

Wobec powyzszego podjycie uchwa 




