
Uzasadnienie do projektu uchwały 
 

w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z zapisami art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (zwanej dalej 

ustawą) Rada Gminy zobowiązana jest (w drodze uchwały) do dokonania wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, przy czym  

dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalania opłat na obszarze gminy.  

 

Rada Miejska w Zawadzkiem wykonując obowiązek ustawowy w dniu 9 grudnia 2019 r. podjęła 

uchwałę nr XIII/101/19 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Na mocy w/w uchwały wybrano metodę określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (zgodnie z art. 6j ust.1 

pkt 1) ustawy) oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przyjęte na mocy ww. uchwały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 

odpowiednio: 

 

1) miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny w wysokości 28,00 złotych od jednego mieszkańca, od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) podwyższona miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
56,00 złotych od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny. 
 

Koszty funkcjonowania systemu, jakie gmina Zawadzkie zobowiązana jest ponieść w roku 2021, 

kształtują się następująco: 

1) koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. – 2.696.350,14 zł ( na podstawie 

oferty przetargowej ½ z 5.392.700,28 zł) 

2) administrowanie systemem gospodarowania odpadami prowadzone przez Z.G.K. „ZAW-KOM” 

Sp. z o.o.– 79.556,40 zł 

3) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 688.800,00 zł (na 

podstawie danych z ofert przetargowych) 

4) wyposażenie PSZOK  (wg rozeznania cen rynkowych) – 60.148,23 zł brutto 

5) koszty funkcjonowania PSZOK ( przez 7 miesięcy 2021 r.) – 67.116,98 zł brutto 

_____________________________________ 

Razem koszty (poz. 1 do 5):  3.591.971,75 zł  

 

Od powyższych kosztów należy odjąć wartość przyznanej dotacji (85% kosztów budowy  

i wyposażenia), tj. (688.800,0 0zł + 60.148,23 zł) = 748.948,23 zł x 85% = 636.606,00 zł,  

co w ostatecznym rozrachunku daje kwotę: 

 

3.591.971,75 zł – 636.606,00 zł = 2.955.365,75 zł 

 

Dzieląc wartość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przez ilość osób 

objętych systemem gospodarowania odpadami wg złożonych deklaracji, otrzymujemy wartość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką zobowiązany jest wnosić właściciel nieruchomości 

zamieszkałej  w ciągu roku od 1 osoby zamieszkującej przedmiotową nieruchomość. 

 



2.955.365,75 zł/rok ÷ 7982 (stan na 01.12.2020 r.) osób objętych systemem = 370,25 zł/rok/osobę 

Dzieląc powyższą wartość przez 12 miesięcy otrzymujemy miesięczną stawkę opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30,85 zł/osobę. 

 

Mając na uwadze, że uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

może obowiązywać najwcześniej od 1 lutego 2021 r. (uchwała stanowi prawo miejscowe i podlega 

publikacji, a z uwagi na okres przedświąteczny istnieje prawdopodobieństwo, że uchwała nie zostanie 

opublikowana przed 1 stycznia 2021 r.)  zatem należy więc  przyjąć następujące wyliczenie opłaty: 

 

zakładane wpływy za I.2021 – 7982 osoby x 28,00 zł = 223.496,00 zł 

2.955.365,75 zł minus 223.496,00 zł  ( zakładana  wysokość wpływów za I.2021) = 2.731.869,75 zł 

 

Otrzymaną kwotę (koszty do sfinansowania w okresie II-XII.2021 r.) 2.731.869,75 dzieląc przez 7982 

osoby i  11 miesięcy  otrzymujemy miesięczną stawkę opłaty, jaka winna obowiązywać w okresie  

od II-XII 2021 , tj. 31,12 zł 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia zachodzi konieczność uchwalenia nowej stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Proponuje się, zatem aby ustalić nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami  

w wysokości: 

1) miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny w wysokości 31,00 złotych od jednego mieszkańca, od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) podwyższoną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
62,00 złotych od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny. 
 

 

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami, nie może być wyższa niż 2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (wysokość tego dochodu wg GUS 

wynosi 1819 zł) – co daje maksymalną stawkę od  mieszkańca w wysokości 36,30 zł (zgodnie z art. 6k  

ust. 2a ustawy). Proponowana więc stawka w wysokości 31,00 zł nie przekracza  wysokości stawki 

maksymalnej. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy, cyt.: 

„Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość 

stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b”. 

 
Zaproponowana w niniejszym projekcie uchwały podwyższona miesięczna stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowi dwukrotność stawki, ustalonej dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych odbierających i zbierających odpady w sposób selektywny. 
 
Podsumowując powyższe, stwierdza się, iż przedłożony pod obrady projekt uchwały jest zasadny. 

 

 

 

 

Sporz. D. Klyssek 


