
UCHWAŁA NR LII/313/2022 

Rady Gminy Baranowo 

z dnia 29 listopada 2022r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Baranowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 

1, ust 3b i 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 czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) 

Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w taki 

sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej  

w ustępie 2, 3 lub 4, to jest według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 23,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku 

przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 46,00 zł od jednej osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość.  

5. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 167,00 zł. 

6. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, 

gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 334,00 zł. 

 



§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Baranowo z dnia 11 lutego 2020 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  

z 2020 r., poz. 2169). 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.  

 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

  



UZASADNIENIE                                                                                                                       

do uchwały LII/313/2022                                                                                                                                                                                      

Rady Gminy Baranowo                                                                                                                                                                                 

z dnia 29 listopada 2022 

        w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalenie wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę 

Gminy Baranowo.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Wójt Gminy Baranowo złożył 

wniosek o określenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W trakcie postępowania ustalającego, w oparciu o przepisy art. 6 j ust. 1 pkt 1 i ust. 3b, art. 6k 

ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.), biorąc pod uwagę dostarczoną 

dokumentację zawierającą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, Rada Gminy ustaliła stawkę miesięczną opłat od osoby w wysokości: 23 zł 

Stawki zostały wyliczone w oparciu o poniższe dane i poniższą kalkulację:                                                                     

- liczba osób: 4653                                                                                                                          

- liczba ton 2022 rok: 850 t                                                                                                               

- opłata za zagospodarowanie średnia cena: 534,00zł/t brutto    

- opłata za transport średnia cena: 550,00 zł/t brutto                                                                                                 

- opłata za pracownika i PSZOK 360.773,00 zł/rok 

 

transport 850 t x 550,00 zł = 467.500,00 zł 

zagospodarowanie 850 t x 534 zł =453.900,00 zł 

      Razem:                                             921.400,00 zł 

       Koszty: 921.400,00+ 360.773,00 zł = 1.282.173,00 zł 

                  1.282.173,00 zł :12 mcy = 106.847,75 zł 

                    106.847,75 zł : 4653 osoby = 22,96 zł/osobę 

     Samorząd Gminy po zaokrągleniu przyjmuje stawkę 23 zł od osoby. W celu zachęcenia 

mieszkańców do kompostowania bioodpadów we własnych gospodarstwach, co powinno 

wpłynąć na zmniejszenie ogólnej ilości odpadów w Gminie i ogólnego kosztu systemu, 

postanowił udzielić rabatu w kwocie 3 zł od mieszkańca. 

 


