
UCHWAŁA NR XXII/231/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a i art. 6k 
ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze 
gminy Staszów, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zgodnie z którą w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Ustala się następujące stawki opłat: 

1) w przypadku odbierania odpadów komunalnych z terenów wiejskich gminy Staszów (obejmujących 
obszar 35 sołectw): 

a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
wynosi 17 zł miesięcznie za mieszkańca, 

b) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 
51 zł miesięcznie za mieszkańca,

2) w przypadku odbierania odpadów komunalnych z terenów miejskich gminy Staszów (obejmujących 
obszar miasta Staszowa): 

a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
wynosi 21 zł miesięcznie za mieszkańca, 

b) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 
63 zł miesięcznie za mieszkańca.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r., poz. 1355). 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571. 
2) Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1579; Dz. U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/231/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 marca 2020 r.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów 
ponoszonych przez gminę Staszów na funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych. 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 systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. Przeprowadzona analiza finansowa i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wykazała, że obecne dochody budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki, są 
niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
powstałymi na terenie gminy Staszów. Wysokość stawek proponowana w niniejszej uchwale tj. 21,00 zł 
(teren miasta Staszowa) i 17,00 zł (teren wiejski) powinna zapewnić gminie pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020. W myśl art. 6k ust. 1 pkt 
1 rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się 
stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłaty na obszarze gminy. Natomiast zgodnie art. 6j 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1. 
Zgodnie z art. 6j ust. 2a cytowanej wyżej ustawy rada gminy może różnicować stawki opłaty w zależności 
od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania 
odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować 
łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wzięła pod uwagę przesłania określone w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach tj: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych 
na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości 
wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady 
komunalne powstają sezonowo. Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określa stawki opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna 
wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na 
podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019r. poz. 1579) dokonano szeregu 
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Miejska w Staszowie obowiązana jest 
dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, do przepisów nadanych 
nową ustawą. Rada Miejska w Staszowie zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz 
określenia stawki podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny. Z uwagi na charakter norm prawnych zawartych w niniejszej uchwale 
stanowi ona akt prawa miejscowego. Do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 
obszarze gminy w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminie 
przysługuje prawo na podstawie upoważnień ustawowych, zaś w myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 tej ustawy do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami. Mając 
powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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