
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz.1454 ze zm.)
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:  

  § 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określonej  w art.  6j  ust.  2  ustawy z dnia  13 września 1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach, tj. od gospodarstwa domowego. 

2. Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych
mieszkających  razem  i  wspólnie  się  utrzymujących.  Jeżeli  któraś  z  osób  mieszkających  razem
utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe.  

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.  

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:  

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 17,00 zł; 

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 33,00 zł; 

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 48,00 zł; 

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 62,00 zł;  

5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 75,00 zł  

6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 87,00 zł

7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 94,00 zł.  

2. Ustala  się  wyższą  miesięczną  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 30,00 zł; 

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 60,00 zł; 

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 90,00 zł; 

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 105,00 zł;  

5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 130,00 zł; 

6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 150,00 zł; 

7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 170,00 zł. 

§ 3.  Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XI/72/2015z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  tej
opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 34).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2019r.  

Przewodniczący 

Rady Gminy

Wiesław Jankowski



Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwałą Nr XI/72/2015
z dnia  29 grudnia  2015r  dokonała  wyboru metody ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustaliła stawkę
tej opłaty. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, należna opłata stanowi stawkę opłaty od gospodarstwa
domowego  zróżnicowaną  w  zależności  od  ilości  osób  tworzących  gospodarstwo  domowe.
W przypadku segregacji odpadów dla najmniejszych gospodarstw (jednoosobowych) opłata wynosi
13,50 zł dla  najliczniejszych (siedmio- i więcej osobowych)  – 70,00 zł miesięcznie.  
W  obecnej  chwili  wpływy  z  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przy  stawkach
określnych w ww. uchwale nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z art. 6r. ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  gmina  pokrywa  koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,  koszty  obsługi  administracyjnej  tego  systemu  oraz  edukacji  ekologicznej
w  zakresie  prawidłowego  postępowania  z  odpadami  komunalnymi.  Co  więcej  ustawa  stanowi,
iż z powyższej opłaty gmina ponosi również koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Ponadto środki pochodzące z opłat winny pokrywać w pełni koszty
funkcjonowania  gospodarki  odpadami,  a  jednocześnie  nie  powinny  być  przeznaczane  na  inny
cel. Środki niewykorzystane na funkcjonowanie gospodarki odpadami w danym roku, powinny być
na ten cel przeznaczone w latach następnych

W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli
na  osiągnięcie  wpływów  w  wysokości  pozwalającej  pokryć  koszty  funkcjonowania  systemu,
dokonano  szczegółowej  analizy  aktualnych  i  prognozowanych  kosztów  funkcjonowania  systemu
na terenie Gminy Rozdrażew. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia
wystarczających  do  samofinansowania  się  systemu  środków  finansowych  w  roku  2019  roku,
konieczne  jest  zwiększenie  wysokości  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w następujący sposób:

a. odpady gromadzone w sposób selektywny: dla gospodarstw domowych jednoosobowych –
17,00 zł; dwuosobowych – 33,00 zł; trzyosobowych – 48,00 zł; czteroosobowych–62,00 zł;
pięcioosobowych  –  75,00  zł  sześcioosobowych  –  87,00  zł;  siedmioosobowych
i większych – 94,00 zł. 

b. w  przypadku  braku  segregacji:  dla  gospodarstw  domowych  jednoosobowych  –  30,00  zł;
dwuosobowych  –  60,00  zł;  trzyosobowych  –  90,00  zł;  czteroosobowych  –  105,00  zł;
pięcioosobowych – 130,00 zł; sześcioosobowych – 150,00 zł; siedmioosobowych i większych
– 170,00 zł. 

Tak  znaczne  zwiększenie  stawki  w  przypadku  odpadów  zbieranych  nieselektywnie  ma  być
motywujące i stanowić zachętę do segregowania odpadów przez mieszkańców.

Główną  przyczyną  znacznego  wzrostu  wysokości  stawek  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  jest  wzrost  cen  na  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych
w Ostrowie Wlk., ul.  Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp. Zgodnie z art. 9e  ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający
odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do  przekazywania  odebranych
od  właścicieli  nieruchomości  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów  zielonych
do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych.  Zgodnie  z  przyjętą  uchwałą



nr  XXXI/810/2017  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  29  maja  2017  roku  „Planem
Gospodarki  Odpadami  dla Województwa Wielkopolskiego na  lata  2016-2022” Gminę Rozdrażew
zaliczono do Regionu IX gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego. Status
takiej  instalacji  w regionie tym mają:  Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.  z  o.o.
z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. Mając
powyższe  na  uwadze  zmieszane  odpady  komunalne  z  terenu  Gminy  Rozdrażew  są  kierowane
do RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., jako zakładu bliższego. Obecnie cena za zagospodarowanie
zmieszanych odpadów komunalnych na ww. instalacji za 1Mg wynosi 449,28 brutto, a za odpady
ulegające  biodegradacji  cena  ta  wynosi  379,88  zł  brutto.  W  ubiegłym  roku  ceny  te  wynosiły
odpowiednio  242,76  zł  brutto  za  odpady  zmieszane,  284,89  zł  brutto  za  odpady  ulegające
biodegradacji.

Drugim powodem zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zwiększenie
ilości  odpadów komunalnych  odbieranych  od  mieszkańców naszej  gminy.  Porównując  rok  2017
z rokiem ubiegłym największy wzrost ilościowy odpadów odebranych bezpośrednio od mieszkańców
widoczny jest w odpadach:

a. zmieszanych (odbieranych w kubłach): 2017r.- 746,9 Mg, 2018r. - 802,3 Mg, 

b. ulegających biodegradacji: 2017r.- 40,2 Mg, 2018r.- 56,4 Mg,

c. wielkogabarytowych: 2017r.- 17,16 Mg, 2018r.- 24,66 Mg

d. opakowań z tworzyw sztucznych: 2017r. 51,6 Mg, 2018r.- 70,3 Mg

Podana  tendencja  wzrostowa  ilości  odpadów jest  widoczna  także  przy  porównaniu  danych  za  1
kwartał 2019r. z analogicznym okresem roku 2018.

Na  wysokość  proponowanych  stawek  wpływ  ma  również  -  nałożony  przez  ustawę  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach - obowiązek posiadania przez gminę Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.  Gminny PSZOK uruchomiony został  w 2017 roku i w znaczący sposób
ułatwia systematyczny odbiór odpadów od mieszkańców, zwłaszcza tzw. odpadów problemowych.
Zdecydowana większość kosztu budowy i  wyposażenia została  pokryta preferencyjną i  częściowo
umarzalną  pożyczką  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
(750.000,00 zł), której spłata jest rozłożona na raty do 2025 roku.

Ilość odpadów zebrana na PSZOK-u z roku na rok wzrasta, co również wpływa na wzrost stawek
opłat. Porównując rok 2017 oraz 2018 największy wzrost ilościowy odpadów zebranych na PSZOK-u
widoczny jest w odpadach:

a. wielkogabarytowych: 2017r.- 10,4 Mg, 2018r.- 30,2 Mg

b. zmieszanych  odpadach  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych  materiałów  ceramicznych
i elementów wyposażenia: 2017r. 3,14 Mg, 2018r.- 22,4 Mg

c. zużyte opony: 2017r.- 0,6 Mg, 2018r.- 2,74 Mg

Obecnie  na  1.141  gospodarstw  domowych,  1.101  zbiera  odpady  w  sposób  selektywny,
a  jedynie  40  gospodarstw  nie  rozdziela  poszczególnych  frakcji  odpadów.  Wzrost  stawek  opłat
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  pewnością  spowoduje,  iż  ilość  gospodarstw
nie segregujących odpady zmaleje.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione

 

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski




