
UCHWAŁA NR 289/LXII/2022 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości 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 2022 r. poz. 559 zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)  oraz 
art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ) 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, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy,jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańcazamieszkującego 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 66 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość. 

§ 3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, w wysokości 3 zł z miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracimoc uchwałaNr 96/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy 
Sanniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokościopłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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UZASADNIENIE 

 

Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest  art. 6k  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zgodnie z którym Rada 
Miasta i  Gminy Sanniki w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. 
Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta i Gminy Sanniki, jest iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie  art. 6k 
ust. 1 i art. 6k ust.4a   
Uchwała wprowadza nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
kompostujących odpady.  

1) stawkę 33 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady zbierane 
są w sposób selektywny, 
oraz wyższą 
2) stawkę 66 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w przypadku, gdy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. 
3) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, w wysokości 3 zł z 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat z 
tego tytułu. Koszty funkcjonowania systemu obejmują: 

  koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych 
  koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
  koszty obsługi administracyjnej systemu, 
  koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. 

Przy ustaleniu nowych stawek wzięto pod uwagę wymóg zawarty w art. 6k ust. 2a pkt. 1 ustawy, który 
wskazuje, aby stawki opłat ustalone zostały w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, 
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 2% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem- za mieszkańca. 
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. 
przeciętny miesięczny dochód na mieszkańca wynosi 2061,93 natomiast 2% tego dochodu to kwota 
41,24 zł (stawka maksymalna za odpady). 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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