
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Uchwała Nr  111/XV/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

 z dnia  24 października  2019 r. 

 

 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 r. i poz.1696) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a  pkt 

1, ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010)) - Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru następującej metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł  miesięcznie  

od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

 

 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,00 zł 

miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała 52 /VII/ 2019 Rady Miejskiej 

w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert  Reder



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Wypełniając dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z 

określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę takiej 

opłaty. 

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości zamieszkanej stanowi iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą 

daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę 

liczbę mieszkańców zamieszkujących teren Gminy Miasta Gostynina, ilość wytwarzanych na terenie 

gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Pozostałe metody nie dają pełnej możliwości dokładnego odzwierciedlenia należności dla wszystkich 

mieszkańców ponieważ nie odzwierciedlają one ilości odpadów wytwarzanych przez osoby 

zamieszkujące daną nieruchomość. 

Proponuje się wyższe stawki za odpady zbierane selektywnie i za odpady nie zbierane selektywnie ze 

względu na niedobory finansowe z tytułu poniesionych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Miasta Gostynina. 

 Zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. 

Ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie przekraczają maksymalnych stawek opłat, 

o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579). 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 


