
UCHWAŁA NR XXXIV/540/2022 
RADY GMINY STĘŻYCA 

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1297) 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, 
z 2022 r. poz. 2693), § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości 33,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 132,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca 

 
 

Stefan Literski 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, rada gminy, w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za każdą osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość. 
Zgodnie z art. 6r ust. 2 przywołanej ustawy 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.  
W związku z rozstrzygniętym przetargiem na rok 2023 umowa na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów została podpisana na kwotę 4.139.927,28 zł. Na wzrost ceny oferowanej za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych ma wpływ wzrost cen usług wywozu odpadów 
komunalnych, spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów pracy i znacznym wzrostem cen 
paliw. 
Wzrasta ilość nieruchomości obsługiwanych przez firmę wywozową, a tym samym wydłużają się 
trasy przejazdu i zwiększa się liczba punktów odbioru. Ponadto co roku wzrasta ilość 
wytwarzanych na nieruchomościach odpadów komunalnych średnio rocznie o ok. 300 ton.  
Ilość obsługiwanych nieruchomości oraz ilość wytwarzanych na nich odpadów komunalnych ma z 
jednej strony wpływ na koszty odbioru odpadów, a z drugiej na ponoszone koszty 
zagospodarowania zebranych odpadów w zakładzie zagospodarowania odpadów komunalnych. 
Ponadto kosztem są opłaty ponoszone na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy, które w roku 2023 przewiduje 
się na kwotę 300.000,00 zł. Dodatkowo dochodzą koszty obsługi systemu gospodarki odpadami tj. 
wynagrodzenie pracowników, koszty wysyłki korespondencji, licencja programu komputerowego, 
materiały biurowe przewidywane koszty 136.000,00 zł. 
Przewidywane wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w 2023 roku: 
1) umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów – 4.139.927,28 zł 
2) obsługa PSZOK-u, kosze uliczne – 300.000,00 zł 
3) koszty obsługi systemu gospodarki odpadami – 136.000,00 zł 
Razem wydatki: 4.575.927,28 zł. 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały złożone na 
10 490 mieszkańców co przy stawce 36,00 zł od mieszkańca daje wpływy w kwocie 4.154.040,00 
zł. Opłata za gospodarowanie odpadami podlega zwolnieniu o 1,00 zł od mieszkańca w sytuacji, 
kiedy zostało złożone oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów. 
Obecnie zwolnienie z opłaty dotyczy 4 276 mieszkańców, co w skali roku powoduje zmniejszenie 
wpływów w stosunku do stawki podstawowej o 51.312,00 zł. W 2023 roku przewiduje się także 
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych 
objętych gminnym systemem odbioru odpadów (jednostki organizacyjne gminy) w kwocie 
95.116,44 zł. 
Przewidywane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku: 
1) opłaty wniesione przez mieszkańców – 4.480.368,00 zł 
2) opłaty z nieruchomości niezamieszkałych objęte gminnym systemem odbioru – 95.116,44 zł 
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Razem wpływy: 4.575.484,44 zł. 
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