
  

UCHWAŁA NR XL/236/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713. poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1  

i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 888) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/174/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

na terenie Gminy Sokółka wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w wysokości 33,00 zł od jednego mieszkańca w przypadku,  

gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 

66,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce 

Piotr Karol Bujwicki 

 

.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 2765



UZASADNIENIE 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r.  

w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r., dochód ten 

wynosi 1919 zł, co się przekłada na stawkę 38,38 zł miesięcznie od mieszkańca.  

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż system gospodarki odpadami komunalnymi, co do zasady musi się 

samofinansować. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym nie mogą być wykorzystane  

na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Decyzja o podwyższeniu stawek opierała się na wnikliwej i rzetelnej kalkulacji wysokości stawki, tak, aby 

pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania 

odpadami na terenie gminy. Proponowane zatem w niniejszej uchwale nowe stawki opłat dla nieruchomości 

zamieszkałych spełniają zasadę samobilansowania się i nie przekraczają maksymalnych wartości.  

Kalkulację planowanych wydatków i dochodów roku 2021 przedstawia poniższa tabela: 

 

Rok 2021 

Wydatki  90002 

Wydatki poniesione I-V 2021 2 676 227 

Wydatki do poniesienia z dotychczasowej 

umowy 2 007 000 

IX-XII (6.363.360/12 * 5) 2 651 400 

k-ty stałe 245 373 

Razem 7 584 627 

w projekcie planu 7 040 000 

brak 540 000 

liczba mieszkańców zadeklarowanych 18 366 

na mieszkańca  29,40 

ilość m-cy podwyżki 5 

brak/m-c/mieszkańca 5,88 

obecna stawka 32 

Wymagana stawka VIII-XII 2021 r. 37,88 
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Dochody wg obecnych stawek w miesiącach I-VII 2021 r. i prognozowanych w miesiącach VIII-XII 2021 r. 

 

 Mieszkańcy Stawka 

ilość  

m-cy Plan dochód 

    15 191           32             7         3 402 784     

      3 175           31             7            688 975     

Razem    18 366             4 091 759     

 średnia stawka 31,8271  
 

 Mieszkańcy Stawka 

ilość  

m-cy Plan dochód 

    15 191           38             5         2 886 290     

      3 175           37             5            587 375     

Razem    18 366             3 473 665     

 średnia stawka 37,8271  

Ogółem       7 565 424     

 

Wziąwszy pod uwagę wpływy z lat poprzednich, realne wydaje się wygenerowanie wpłat, przy założonyc 

stawkach, w wysokości 7 580 000 zł. 

Z uwagi na okoliczność, iż proponowana stawka zapewnia zasady samobilansowania się gospodarki odpadami 

komunalnymi w roku 2021 organ stanowiący nie może zaproponować stawki niższej, bo stanowić to będzie 

złamanie zasady maksymalnego bilansowania się finansowania gospodarki odpadami komunalnymi.  

W celu zapewnienia mieszkańcom płynnego odbioru odpadów komunalnych również od 1 lipca 2021 r., 

konieczne jest zawarcie umowy z wykonawcą usługi, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, co pozwoli na zawiadomienie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem o aktualizacji stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzenie zmian od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i zasadne. 

Radni Rady Miejskiej w Sokółce w oparciu o kalkulację na 2022 r. bez dodatkowych obciążeń roku 2021 oraz 

biorąc pod uwagę zasadę samobilansowania się dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem 

odpadami komunalnymi w dłuższej perspektywie, podjęła decyzję o ustaleniu stawki miesięcznej dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 33,00 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady 

komunalne są zbierane w sposób selektywny. Dla mieszkańców nie wypełniających obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny zaproponowano i uchwalono dwukrotność stawki podstawowej, tj. 66,00 zł.     

Podjęta przez radnych decyzja opierała się na wnikliwej i rzetelnej kalkulacji wysokości stawki, tak,  

aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania 

odpadami na terenie gminy.  

Na sesji w dniu 28 czerwca 2021 roku radni Rady Miejskiej w Sokółce przegłosowali podwyżkę w wysokości 

1 zł, co się przełożyło na planowane dodatkowe wpływy w 2021 r. w wysokości 90.000 zł, ale jednocześnie 

spowodowało niedobór środków na rok 2021 na realizację umowy w szacunkowej kwocie 450.000 zł.  

W trakcie tej samej sesji podjęto decyzję o przeznaczeniu 145.000 zł dochodów innych niż wynikających  

z wpływów za gospodarowanie odpadami, zwiększeniu dodatkowo środków z gospodarowania odpadami  

w wysokości 50.000 zł, przeniesieniu 255.000 zł z planu różnych wydatków bieżących na gospodarkę 

odpadami. Działania te spowodowały możliwość wywiązywania się gminy z realizacji powyższego zadania. 
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