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UCHWAŁA NR 111/XX/2019 

RADY GMINY STAROŹREBY 
z dnia 29 listopada 2019 roku 

 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospoda rowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla wła ścicieli nieruchomo ści 
zamieszkałych i nieruchomo ści, na których znajduje si ę domek letniskowy, lub 
innej nieruchomo ści wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  oraz 
zwolnienia w cz ęści z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomo ści zamieszkałych kompostuj ących bioodpady 
stanowi ące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 i ust. 3b 
oraz art. 6k ust. 1 – 3 i ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) – Rada Gminy 
Staroźreby uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Staroźreby stanowi ona iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 
określonej w § 2. 
 
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości ………, liczonej od 
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ………… zł miesięcznie od 
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
 
§ 3.Zwalnia sięw części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, w wysokości10%od opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
§ 4.1. W przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się 
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
w wysokości160,00 zł. 
2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 480 zł.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego  
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Uzasadnienie 

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Rady Gminy Staroźreby podjęła uchwałę nr 69/XIII/2019 
w sprawie rezygnacji z powierzenia przez Gminę Staroźreby ZGRP zadań własnych 
Gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z przyjętymi zmianami wprowadzonymi do Statutu Związku Gmin Regionu 
Płockiego od 1 stycznia 2020 roku gminy członkowskie w tym, Gmina Staroźreby 
gospodarkę odpadami komunalnymi będą prowadziły samodzielnie. Stąd podjęcie 
ww. uchwały jest zasadne. 




