
Uchwała Nr 0007.XIII.90.2015 

Rady Gminy Suchy Dąb 

z dnia 26 listopada 2015 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.V.35.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 06 lutego 2015 

roku w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

na terenie gminy Suchy Dąb 
 

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 1, art. 6j ust. 2 

i art. 6k ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 0007.V.35.2015 § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  

w sposób nieselektywny w wysokości:  

a) 46,50 złotych od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,  

b) 77,50 złotych od jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości składającego się  

z więcej niż 1 (jednej) osoby. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny z podziałem na cztery frakcje odpadów selektywnie zbieranych (1. papier,              

2. szkło, 3. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe oraz 4. odpady pozostałe)  

w wysokości:  

a) 20,70 złotych od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, 

b) 41,50 złotych od jednego gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 1 (jednej) 

osoby.”  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb.  

 

§ 3 

 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

                     /-/ Jan Heś 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

1. Przedstawienie istniejącego stanu. 

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości zamieszkałych wynoszą: 

- 18,00 zł. miesięcznie od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego na danej 

nieruchomości w przypadku selektywnego gospodarowania odpadami,  

- 36,00 zł. miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości składającego 

się z więcej niż 1 (jednej) osoby w przypadku selektywnego gospodarowania odpadami, 

- 40,50 zł. miesięcznie od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego na danej 

nieruchomości w przypadku nieselektywnego gospodarowania odpadami,  

- 67,50 zł. miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości składającego 

się z więcej niż 1 (jednej) osoby w przypadku nieselektywnego gospodarowania odpadami. 

Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Nr 0007.V.35.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 06 

lutego 2015 roku w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy 

Dąb. 

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. 

W dniu 21 października br. zostały otwarte oferty w przetargu na zadanie pn:” Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb,  z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy.” 

W postępowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca, tj: 

ALTVATER PIŁA Sp.zo.o. . ul. Łączna 4A 64-920 Piła – na kwotę 1 485 204,72 zł. brutto na okres 

36 miesięcy. 

Gmina, na podstawie planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określiło kwotę przeznaczoną na realizację zadania w skali roku w wysokości 

601748,26 zł. Aktualnie obowiązujące stawki, podjęte przez Radę Gminy w roku 2013 nie 

zabezpieczą faktycznych potrzeb finansowych na pokrycie kosztów, co w konsekwencji 

doprowadzi do konieczności dopłacenia do całego systemu z budżetu gminy. 

Do wyliczenia stawki przyjęto proporcję: 90% nieruchomości segregujących odpady oraz 10% 

nieruchomości zbierających odpady w sposób nieselektywny. Założono zwiększenie liczby 

nieruchomości segregujących odpady z 80% do 90%, ze względu na większe zróżnicowanie 

stawek za odpady niesegregowane. Opłaty powinny Stanowić mechanizm motywujący 

mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności 

systemu, ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku. W efekcie możliwe będzie 

zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych kierowanych do przetwarzania mechaniczno-

biologicznego. Nieosiągnięcie poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na 

Gminę, czyli w konsekwencji na wszystkich mieszkańców naszej gminy. Niezbędne jest zatem, 

aby system funkcjonował z uwzględnieniem faktycznych kosztów, a nie dofinansowania z budżetu 

gminy kosztem innych sfer jego działania.  

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy 

            /-/ Barbara Kamińska   

 

 

 


