
UCHWAŁA NR IV/27/19 
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia  6 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,    poz. 1432 i poz. 2500 ) oraz 
art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i poz. 1629 ), Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/142/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalania stawki takiej opłaty 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od   
gospodarstwa domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
w wysokości:

1) 25,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) 40,00 zł – gospodarstwo domowe powyżej jednej osoby.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od           
gospodarstwa domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny          
w wysokości:

1) 35,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) 60,00 zł – gospodarstwo domowe powyżej jednej osoby.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/27/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 roku
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach gmina ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i poz. 1629.) Gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat pobranych od właścicieli
nieruchomości. Uchwałą Nr XXIII/142/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
stawki takiej opłaty wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w oparciu o gospodarstwo domowe. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi". W dniu 31
grudnia 2018 roku kończy się umowa zawarta z firmą ZKTZ Marek Włodarczyk ul. Nasielska
26,05-140 Serock na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. W wyniku ogłoszonego przetargu na te usługi
wpłynęły oferty, które są wyższe od możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli
nieruchomości. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. Aby
wypełnić zapisy wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według rozeznania obecnych stawek, jakie obowiązują
w gminach na terenie powiatu wyszkowskiego, proponowane stawki będą kształtowały się na dużo
zwiększonym poziomie. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej
deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z ust. 2a w art. 6m ustawy „W przypadku
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub
prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej z gospodarstwa domowego zgodnie danymi podanymi w
deklaracji." Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując
wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
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