
 

                                                                                                                  projekt 

UCHWAŁA NR    /      /21 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia           2021 r.  

 

 

                                       w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy                             

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.
1
 ) 

oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2,  ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. 

zm.
2
 ) uchwala się co następuje: 

 
 

       § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 

ust. 1.  

 

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

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 29,00 zł miesięcznie 

od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

       2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 

58,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

      3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

w wysokości 13,79 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.  

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/154/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 maja 2020 

r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

                                                           

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 

2
 Zmiany  tekstu   jednolitego   wymienionej   ustawy   zostały  ogłoszone w   Dz. U. z 2020 r. poz. 2361, Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2020 



 

 

 

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  U z a s a d n i e n i e: 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.  ) nakłada na  Radę Gminy 

obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

 

 Uchwałą nr XV/154/20 z dnia 8 maja 2020 r. Rada Miejska w Sochaczewie dokonała 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, 

że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ww. uchwale.  

 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości             

i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.  ) Rada Gminy  jest 

zobowiązana uwzględnić w treści uchwały zwolnienia w części  z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                          

w kompostowniku przydomowym. 

 

Ponadto z dniem 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór                   

i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych miasta. Wykonawca ww. usługi został 

wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. W związku ze wzrostem kosztów obsługi 

systemu, wynikającym m.in. ze zwiększenia ilości odbieranych i zagospodarowywanych 

odpadów komunalnych konieczna jest zmiana stawek opłat 

 

Proponowana wysokość stawek opłat wynika z poniższej  przewidywanej miesięcznej 

kalkulacji wydatków:  

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  – 

15559,33 zł,   

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 3000,09 zł, 

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych – 825455,25 

zł,  

- likwidacja dzikich wysypisk -  3333,33 zł, 

- odbiór przeterminowanych leków –1000,00 zł, 

- utrzymanie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 61000,00 zł.  

Razem -  miesięczny przewidywany wydatek obsługi systemu: 909357,00 zł.  

 

Liczba mieszkańców w systemie: 31659 osób, w tym: 

- liczba mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej, deklarujących kompostowanie 

bioodpadów w kompostownikach przydomowych – 2189 osób. 

 

Przewidywane miesięczne wpływy z tytułu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z uwzględnieniem zastosowania zniżki w ww. opłacie w związku                      

z kompostowaniem przez część mieszkańców zamieszkujących w zabudowie  jednorodzinnej 

bioodpadów w kompostownikach przydomowych: 

 

29470 osób x 29,00 zł/miesiąc/mieszkańca = 854630,00 zł   

 2189 osób x 29,00 zł/ miesiąc/mieszkańca x ( 100,00 % – 13,79 % ) = 54727,00 zł  

                                                         Razem: 909357,00 zł.  


