
Projekt 
UCHWAŁA  Nr ……………….. 

Rady Gminy Grudusk 
z dnia …………………. 

 
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 
 

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

 
§ 1. 

 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2. 

 
§ 2. 

 
1. Ustala się stawkę opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 
2. Stawkę , o której mowa w ust. 1 obniża się do wysokości 22,00 zł miesięcznie  

od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane  i obierane w sposób  
selektywny. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk. 

 
§ 4. 

 
Traci moc Uchwała Nr 42/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia  23 stycznia 2019 r. w 
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 
§ 5. 

 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                mgr inż. Michał Zakrzewski 
 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ……………. 
Rady Gminy Grudusk 

 z dnia ………………………. 
 
 
 
 

    Proponowana podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wynika z następujących względów: 
- w wyniku rozeznania rynkowego, dokonanego w m-cu październiku br. wśród firm 
zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych., ustalony został 
koszt przedmiotowej usługi dla Gminy Grudusk w wysokości 68.154,00 zł/m-c (rocznie – 
817.848,00 zł). 
Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów administracyjnych obsługi systemu.  
Przypis dokonany na podstawie złożonych deklaracji przez  mieszkańców na rok 2020 
zostałby ustalony w wysokości 43.707,00 zł miesięcznie (rocznie – 524.484,00 zł). Brakująca 
kwota pomiędzy wydatkami a wpływami za usługę wynosi miesięcznie: 68.154,00 zł – 
43.707,00 zł = 24.447,00 zł (rocznie: 817.848,00 zł – 524.484,00 zł = 293.364,00 zł). 
Dopłata z budżetu gminy wyniesie więc miesięcznie: 293.364,00 zł : 12 m-cy = 24.447,00 zł. 
Zgodnie ze złożonymi deklaracjami odbiór odpadów dotyczy 2.936 osób. Dopłata 
przypadająca na 1 osobę wynosi: 24.447,00 zł : 2936 osób ≈ 8,33 zł/m-c 

    Ponieważ system winien się sam finansować, wskazana jest podwyżka w przypadku 
segregacji odpadów o ≈ 8,00 zł/m-c od osoby, a w przypadku odpadów niesegregowanych o 

15,00 zł/m-c od osoby.   
 
 
 

                                                                                    
                                                                                    Przewodnicząca Rady 
                                                                                mgr inż. Michał Zakrzewski 
 

 


