
UCHWAŁA NR XVI/144/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 września 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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) oraz art. 6j ust. 2, 3 i 3b oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Rada 
Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Wysokość opłaty stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 19 złotych miesięcznie od mieszkańca. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wypełniony 
jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 76,00 zł od mieszkańca. 

§ 3. 1.   Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostuje się bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

2. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,00 zł miesięcznie od opłaty za 1 mieszkańca. 

§ 4. 1.   W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się stawkę opłaty za odpady zbierane i odbierane 
w sposób selektywny – 150 zł; 

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w ust. 1, w wysokości 300,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny 

§ 5. 1.   W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby worków z odpadami komunalnymi powstającymi 
na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za worek o pojemności 120 litrów.  

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za worek 
o pojemności 120 litrów, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 18 zł, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia 
obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru 
metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy 
Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 
18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.  
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami na rynku odpadów komunalnych i wzrostem cen za odpady oraz negocjacjom
prowadzonym z firmą Eko Sam-Bis w wyniku których zwiększona została stawka płatności za odbiór
odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów należy podnieść stawkę opłaty. Podwyższenie
stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych spowodowane jest brakiem zbilansowania dochodów z
tytułu opłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz kosztów jakie ponosi Gmina
Stanisławów z tego tytułu.
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