Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Józef Ogrodowski; Gmina Stegna
dnia 27 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/199/2020
RADY GMINY STEGNA
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
na terenie Gminy Stegna
Na podstawie z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 6j ust.5, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a pkt 2 i ust. 3 i 4a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości "mieszanych" tj.
nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, określonej w art.6j ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej
wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w §2.
§ 2.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 8,75 zł
za 1m3 zużytej wody.
§ 3.
Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 2 ,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
w wysokości 26,25 zł za 1 m3 zużytej wody.
§ 4.
1. Dla nowo oddanych budynków przyjmuje się średnie zużycie wody na mieszkańca w wysokości 2,5 m3 na
osobę na miesiąc.
2. Dla gospodarstw rolnych nie posiadających podliczników oraz budynków nie podłączonych do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej przyjmuje się średnie zużycie wody w wysokości 2,5m3 na osobę na miesiąc.
§ 5.
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 0,50 zł za każdy m3 zużytej wody.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna
§ 7.
Traci moc Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna.
§ 8.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy, w drodze uchwały, zobligowana jest dokonać wyboru jednej z metod
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawa określa cztery podstawowe możliwe metody naliczania opłaty w nieruchomościach zamieszkałych,
tj.:
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości
- od powierzchni lokalu mieszkalnego
- od gospodarstwa domowego.
Zgodnie z art. 6j ust. 5 w/w ustawy w przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4 (nieruchomości
mieszanych) , rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali
sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie
z ust. 1, 2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty zgodnie z ust. 1 pkt 3 dla części
nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się powierzchnię użytkową lokalu.
Natomiast zgodnie z regulacją art. 6k ust. 3 w/w ustawy rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny , w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej
niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie art. 6k ust. 1 albo
w art. 6j ust. 3b w/w ustawy.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym
w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji
ekologicznej, wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów, jak również utrzymania ich w należytym stanie
technicznym i sanitarnym.
Ostatnia opłata za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych została wprowadzona w 2017r. Na
gminy nałożono obowiązek segregacji odpadów i odbioru od mieszkańców odpadów biodegradowalnych, co
dodatkowo zwiększy koszty transportu i utylizacji. Mieszkańcy, którzy deklarują posiadanie kompostownika
i kompostowania w nim bioodpadów korzystają ze zwolnienia w wysokości 0,50 zł do 1m3 zużytej wody.
Koszt związany z użytkowanymi przez mieszkańców pojemnikami oraz dostarczanymi workami na odpady
uwzględniony został w przyjętych stawkach. Pojemniki i worki dostarczane będą przez wykonawcę adekwatnie
do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stegna w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi dochody z opłat za odbiór odpadów
nie bilansują się z ponoszonymi wydatkami, co skutkuje dopłatą do kosztów z budżetu gminy.
W związku z powyższym wzrost stawek opłat uważa się za konieczne.
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