
UCHWAŁA NR XXVI/     /2020 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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. W uchwale nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2020r. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 5365), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

    „Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

20,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny.”; 

2) §3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 40,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Witold Baranowski 

 

 

 

 

 

 



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.  

Przedmiotowy projekt uchwały zawiera propozycję zmiany obowiązującej uchwały Nr 

XXIII/178/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2020 r., w której zmianie podlegają 

zapisy dotyczące ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalona 

w obowiązującej uchwale, pozostaje bez zmian. 

W projekcie uchwały dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zależności od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. 

Określone zostały również stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadzona analiza wykazała, że dochody z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg aktualnie obowiązującej stawki nie pokrywają 

obecnych wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami i nie są wystarczające również, aby 

pokryć przyszłe koszty. Składowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: koszty 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenie i utrzymanie 

punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługa administracyjna systemu oraz edukacja 

ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zaznaczyć tu 

należy, że koszty wynikające z obowiązującej umowy przetargowej, których nie można 

wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wynikających z ustawy, są znacznie wyższe 

niż w poprzednich latach. 

W związku z powyższym, w celu zapewnienia samofinansowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.   

Aktualnie miesięczne stawki opłat od mieszkańca wynoszą 17,00 zł w przypadku, gdy odpady 

komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 34,00 zł w przypadku nie prowadzenia 

selektywnej zbiórki. Wypełniając zapisy ustawy, proponowane jest zwiększenie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,00 zł, tj. do kwoty 20,00 zł miesięcznie/mieszkańca 

w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny oraz naliczenie dwukrotności wysokość 

stawki ustalonej przy selektywnej zbiórce tj. 40 zł/os/miesiąc, w przypadku stwierdzenia 

nieselektywnego gromadzenia odpadów na danej nieruchomości. Podwyższenie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym będzie się wiązać z wyższymi wpływami do budżetu gminy 

o ok. 21 618,00 zł miesięcznie, tj. o ok. 259 416,00 zł rocznie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Skierniewice jest 

uzasadnione. 

 


