
UCHWAŁA NR XXXII/496/2022 
RADY GMINY STĘŻYCA 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 6j ust. 3 i 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 
Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XVI/229/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 4402, poz. 5452, z 2021 r. poz. 3401), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 4 i § 6; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości za pojemnik o pojemności: 

1) 120 litrów – 11,00 zł, 

2) 240 litrów – 22,00 zł, 

3) 660 litrów – 60,50 zł, 

4) 1100 litrów – 100,83 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości za pojemnik o pojemności: 

1) 120 litrów – 44,00 zł, 

2) 240 litrów – 88,00 zł, 

3) 660 litrów – 242,00 zł, 

4) 1100 litrów – 403,32 zł.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stężyca 
 

Stefan  Literski 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, rada 
gminy, w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.  Zgodnie natomiast z art. 6r 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości. Koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji 
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ustalenie wyższych stawek 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ww. Na wzrost ceny oferowanej za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych ma wpływ wzrost cen usług wywozu odpadów komunalnych, 
spowodowany m. in. wzrost kosztów przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych w instalacji, 
wskutek: wzrostu kosztów pracy i usług, wzrostu cen za energię elektryczną, wzrostu kosztów dalszego 
przetwarzania frakcji kalorycznej, spadku cen za surowce wtórne wysegregowane ze strumienia odpadów 
zmieszanych. Jak również wzrostem stawek za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia w Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w związku ze wzrostem opłaty za korzystanie ze 
środowiska, a także innych usług zależnych niezbędnych do funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Stężyca.  W związku z powyższym wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z koniecznością zwiększenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wysokość stawek  wynikających z uchwały nie przekracza maksymalnych stawek opłat, o których mowa w 
art. 6k ust. 2a ustawy (tj. 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 
pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w 
wysokości proporcjonalnej do ich pojemności). Uchylenie § 4 i § 6 uchwały zmienianej wynika z 
konieczności dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących regulacji prawnych. Co do uchylanego § 4 
wskazać należy, że z art. 6j ust. 3 ustawy wynika, że w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym przez 
zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub 
odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 
3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. 

Co do uchylanego § 6 ustalającego stawkę opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wskazać należy, że mocą Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr XXIII/350/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2716), właściciele tych nieruchomości  z dniem 1 stycznia 2022 r. przestali 
być objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Biorąc to pod uwagę, uznaje się za zasadne przedstawienie pod obrady sesji projektu niniejszej uchwały. 
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