
Uchwała Nr XI/55/2019 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z 

późn. zm.) oraz art. 6j ust.1 pkt 1, art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r  poz. 1454 z późn. zm.) 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2 

1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 26,00 zł 

(słownie: dwadzieścia sześć zł 00/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł (słownie: 

dwanaście zł 00/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji 

gromadzone są w przydomowych kompostownikach, w wysokości 7,50 zł (słownie: 

siedem zł 50/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

 



§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016 

roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

wysokości stawki opłaty. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 Przewodniczący Rady 

            Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Solec-Zdrój, Rada Gminy Solec-Zdrój przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zakresie odbierania i właściwego zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze 

uchwał stanowiących akty prawa miejscowego: 

- dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2  

- ustala stawkę takiej opłaty. 

W związku z tym Rada Gminy Solec-Zdrój w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła uchwałę  

Nr XXV/130/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wysokości stawki. Ustalono wówczas następujące stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

- 5,80 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

- 4,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji 

gromadzone są w przydomowym kompostowniku. 

 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, które obejmują koszty: 

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- obsługi administracyjnej tego systemu, 

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

W związku z tym, że masa odpadów komunalnych do odebrania  

i zagospodarowania ma tendencję rosnącą, a właściciele nieruchomości nie wywiązują się  



z obowiązku selektywnej zbiórki to znaczy wśród pozostałości z segregacji znajdują się 

odpady podlegające selektywnej zbiórce. Ponadto należy uwzględnić wzrost stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska i koszty transportu odpadów odebranych od mieszkańców. Należy 

stwierdzić, że obowiązujące stawki, podjęte przez Radę Gminy Solec-Zdrój w 2016 r., tj. w 

wysokości niższej niż zaproponowane w projekcie uchwały mogą doprowadzić do nie 

zabezpieczenia faktycznych potrzeb finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze to, że pokrywanie kosztów gospodarowania odpadów 

komunalnych z innych źródeł jest nieracjonalne, niezgodnie z wymogami ustawowymi. 

Zatem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi należy dokonać zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności 

składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. W przypadku uchwalenia nowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Solec-Zdrój 

zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyliczanej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji; 

wówczas właściciel nieruchomości uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne. 


