
UCHWAŁA NR XXIII/178/ 2020 
RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6 j ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, 
ust. 2 a pkt 1 i 5, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Skierniewice uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ta stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3.  

2. Liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość ustala się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł. od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 34,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny. 

§ 4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,40 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 5. 1.  Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz 
stawki określonej w § 6 ust. 1 lub ust. 2. 

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustala się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 6. 1.  Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, objętych gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, za: 

1) pojemnik 120 litrów – 6,35 zł; 

2) pojemnik 140 litrów – 7,40 zł; 

3) pojemnik 240 litrów – 12,70 zł; 

4) pojemnik 1100 litrów – 58,20 zł; 

᠆ jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, za: 

1) pojemnik 120 litrów – 12,70 zł; 

2) pojemnik 140 litrów – 14,80 zł; 

3) pojemnik 240 litrów – 25,40 zł; 
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4) pojemnik 1100 litrów – 116,40 zł; 

᠆ jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

§ 8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, objętych gminnym systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi ustala się według stawek dotychczasowych do 31 grudnia 2020 r. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XV/112/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za 
pojemnik o określonej wielkości (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2020 r. poz. 55). 

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.   
     

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Witold Baranowski 
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Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 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 dokonuje wyboru metody
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty, a także
określa stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w przypadku nieruchomości niezamieszkałej.

Zmiana stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynika z art. 6k ust. 2a pkt 5 w związku
z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (M.P. 2020 poz. 330), który wynosi
1819,00 zł.

Zgodnie z art. 6k ust 2a pkt 5, Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne
stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 3,2%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności
1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek
o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za
pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej
do ich pojemności.

W związku z powyższym ustalono nowe stawki za pojemniki o określonej wielkości w wysokości: 6,35 zł
za pojemnik 120 litrów, 7,40 zł za pojemnik 140 litrów, 12,70 zł za pojemnik 240 litrów, 58,20 zł za pojemnik
1100 litrów. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku, do tego czasu będą obowiązywały
dotychczasowe stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Stawkę zwolnienia ustalono stosownie do przyjętej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty oraz na podstawie danych ze
sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za rok 2019r.

W roku 2019 odebrano łącznie z terenu gminy Skierniewice 172,594 Mg odpadów ulegających
biodegradacji. Liczba mieszkańców z deklaracji w tym roku wynosiła 7337 osób objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z danych wynika więc, że produkcja odpadów BIO na jednego
mieszkańca wynosi 1,96 kg miesięcznie, co daje nam po przemnożeniu przez stawkę opłaty ponoszonej przez
Gminę z tytułu odbioru i zagospodarowania tych odpadów kwotę 1,40 zł.

Jest to realny koszt przypadający na jednego mieszkańca, który w przypadku korzystania z przydomowego
kompostownika w zabudowie jednorodzinnej prowadzi do zmniejszenia kosztów gospodarowania bioodpadami.

Zatem w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości
1,40 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Podsumowując powyższe stwierdza się, iż przedłożony projekt uchwały jest w pełni uzasadniony.
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