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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 j i 6 k  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości w gminach.  

2.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 zł miesięcznie od 
mieszkańca.  

§ 3. Ustala się zwolnienie w wysokości 10 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
54 zł miesięcznie od mieszkańca.  

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
określonej w § 2 albo § 4 niniejszej uchwały.  

2.  Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy. 

3.  Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała. 

§ 6. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości  181,90 zł rocznie od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.  

2.  Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno –wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
w wysokości 363,80 zł rocznie.  

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.   

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach: „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują

koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.”

Biorąc pod uwagę powyższe przy obecnych stawkach gmina nie będzie w stanie wywiązać

się z obowiązku pokrywania kosztów funkcjonowania systemu zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy.

W przedmiotowej uchwale nie reguluje się stawek opłat za pojemnik lub worek.

Podyktowane jest to tym, iż systemem nie są objęte wszystkie nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. System obejmuje tylko te nieruchomości,

na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele

rekreacyjno- wypoczynkowe. W przypadku tych nieruchomości zastosowanie ma ryczałtowa

stawka opłaty.

Sporządziła: Monika Kotomska
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