
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                         

Uchwała Nr 199/XXVI/2020 
Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

 z dnia 29 października 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a  pkt 1, ust. 3 i 4a oraz art. 

6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) - 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 ust. 1. 

 

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł  

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

i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 

52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 

zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc  Uchwała Nr 139/XVII/2019 Rady 

Miejskiej 

w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder



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

 

Zgodnie z 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.    

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. 

Obecnie obowiązujące stawki opłat wynoszą 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 36,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy  

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Po przeanalizowaniu kosztów, jakie ponosi gmina w związku z  funkcjonowaniem  systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, dokonaniu szacunkowej kalkulacji kosztów oraz przeanalizowaniu 

należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez właścicieli 

nieruchomości stwierdza się, że obecne stawki opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu.  Ponadto w  dniu 31.12.2020 r. kończy się obowiązująca umowa z firmą na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gostynina. W związku z powyższym 

po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty stwierdzono wzrost 

kosztów na realizację nowej umowy.                                                                                                            

Ze względu na niedobory finansowe zachodzi zatem konieczność podwyższenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                

 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).    

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.,   

poz.1439) „Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 

domowych". 

W związku z powyższym dla obliczenia zwolnienia przyjęto następujące dane: 

 ilość odebranych odpadów biodegradowalnych (kod 20 02 01) w 2018 r. – 550 Mg 

 cena za zagospodarowanie 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji w instalacji PGO w Płocku 

Zakład w Kobiernikach – 216,00 zł brutto; 

 cena za zagospodarowanie 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji w instalacji ZZO w Poświętnem 

(PGK w Płońsku) – 248,40 zł brutto; 

 liczba mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych według złożonych 

deklaracji na dn. 31.10.2019 r. – 5371 osób. 

Wobec powyższego przyjmując jako średnią miesięczny koszt zagospodarowania bioodpadów 

w instalacjach, kwotę do zwolnienia z części opłaty należy ustalić na poziomie 2,00 zł/osoba/miesiąc. 

W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 


