
UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

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 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 713),  art. 6k  ust.1 pkt 1,  ust. 2, ust. 2a  pkt 1,  ust. 3,  ust. 4a  oraz  art. 6j  ust.1 
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 ze zm.)   Rada  Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje  się  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach  zgodnie, z którą opłata będzie  ustalana  jako  iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. 

§ 2. 1.  Ustala się miesięczną  stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w wysokości 
29 zł od jednego mieszkańca. 

2. Określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  
jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku  zbierania  odpadów  komunalnych  w sposób  
selektywny w wysokości 60 zł od jednego mieszkańca. 

§ 3. 1.  Zwalnia  się w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi  właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Kwota zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 0,50zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr VI/43/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia  14 maja 2019 r. 
w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami    komunalnymi oraz   ustalenia 
wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 5160). 

§ 6. Uchwała podlega    ogłoszeniu w    Dzienniku  Urzędowym   Województwa   Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
[dalej jako „u.c.p.g.”] wymuszając tym samym zmianę uchwał stanowiących podstawę funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 tej
nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie
nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu
dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją, w terminie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Tym samym, termin na zmianę uchwał upływa z dniem 6 września
2020 r.

Jedną z tych uchwał jest podejmowana na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j
ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 u.c.p.g. „z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Zgodnie z założeniami w/w. ustawy system
gospodarki odpadami ma być systemem samofinansującym. Obecne dochody budżetu gminy w oparciu
o obowiązujące stawki, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi powstałymi na terenie gminy Rozdrażew. Wynika to przede wszystkim ze
znacznego wzrostu cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wzrost ten jest z kolei
wynikiem przede wszystkim: wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej uiszczanej od składowanych odpadów,
wzrostu kosztów utylizacji wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych, której nie można poddać
składowaniu oraz coraz wyższych cen zagospodarowania odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mając do wyboru zaproponowane przez ustawodawcę metody oraz kontrowersje prawne dotyczące
możliwości różnicowania stawki przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego” proponuje się, aby
w Gminie Rozdrażew metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W wyniku
przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą i najbardziej powszechną metodę
zbierania opłat, a także zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę szacunkową
liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Rozdrażew, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów
komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym w oparciu
o podpisane umowy i prognozowane dane. Stanowi o tym art.6k ust. 2 w powiązaniu z art.6r ust. 2 ww.
ustawy. Przyjęta do kalkulacji szacowana liczna mieszkańców umożliwia przy stawce 29zł i względnej
stabilizacji masy odbieranych od mieszkańców odpadów a także cen zagospodarowania na instalacji
komunalnej, by uzyskane wpływy z opłaty pokrywały prognozowane koszty funkcjonowania systemu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić stawkę
opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata ta winna się
mieścić w przedziale pomiędzy dwu- a czterokrotnością opłaty podstawowej, co proponowana stawka (
60zł ) spełnia.

Wspomniana na wstępie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku wprowadziła do art.6k ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ust. 4a, który stanowi, że „Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych.” Powyższy zapis ustawy ma charakter obligatoryjny, w związku
z powyższym zachodzi konieczność implementacji jego regulacji do niniejszej uchwały. Wysokość
zwolnienia została skalkulowana proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych w przypadku wyeliminowania ze strumienia odpadów bioodpadów
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kompostowanych w przydomowych kompostownikach. W oparciu o kalkulację za właściwą uznaje się
stawkę zwolnienia w wysokości 0,50zł od osoby.

Mając na uwadze, że konieczność bilansowania wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami podjęcie przedmiotowej
uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski
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