
UCHWAŁA NR XXIV/205/2013
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

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

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40                       
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591                        
ze zmianami), Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Metodą ustalenia opłat na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest ilość zużytej 
wody z danej nieruchomości. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 
2. 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty 
określonej w § 3. 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 
w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi 
zgodnie z uchwałą Nr XXIV/208/2013 z dnia 31 stycznia 2013 iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości 
i stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8,70 za 1 m3 zużytej wody. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, wynosi 4,50 za 1 m3 zużytej wody; 

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych 
wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób zmieszany, wynosi: 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona 
w litrach 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane w sposób 
zmieszany zł/za jedno opróżnienie 

120 40,20 
240 79,60 
360 118,20 
1100 325,10 
1500 438,80 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych 
wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w zakresie makulatury i odpadów 
wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali, wynosi: 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona 
w litrach 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane w sposób 
selektywny zł/za jedno opróżnienie 

120 21,70 
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240 43,00 
360 63,80 
1100 175,50 
1500 236,90 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Bogdan Pniewski
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Uzasadnienie

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13 września 1996 r. Art. 6 k  znowelizowanej ustawy nakłada na organ stanowiący samorządu 
terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały jednej z określonych w art. 6 j ust. 1 i 2 metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W projekcie Uchwały wybrano metodę ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi według ilości zużytej wody z danej zamieszkałej nieruchomości. 
Bedzie to iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości i określonej stawki opłaty. Wybór ten jest zasadny, 
ze względu na turystyczny charakter Gminy Sztutowo. Natomiast opłata za odpady na terenie nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy będzie stanowiła iloczyn liczby odbieranych pojemników i stawki opłaty, 
o której mowa w uzasadnieniu. 

Powyższe metody w sposób czytelny określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Proponowana 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie wynosi 4,70 oraz za odpady zmieszane 
8,70. Wynikają one z analizy stanu gospodarki komunalnej biorąc pod uwagę między innymi koszty utylizacji, 
transport odpadów i ich odbiór, koszty administracyjne. Z uwzględnieniem art. 6 k ust. 3 nakładającego 
obowiązek określenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami jeżeli są one zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie Uchwały jest zasadne. 
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