
UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. p 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 4, art. 6k ust. 1, 
ust. 2, 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze 
zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej 
w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1 w wysokości 14,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1 w wysokości 21,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Określa się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
niezamieszkałych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice, na których powstają odpady komunalne 
stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik określonej 
w § 4.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny dla nieruchomości, o której mowa w § 3 w wysokości:

a) 20,00 zł - pojemnik o pojemności 60l;

b) 30,00 zł - pojemnik o pojemności 110l;

c) 35,00 zł - pojemnik o pojemności 120l;

d) 60,00 zł - pojemnik o pojemności 240l;

e) 300,00 zł - pojemnik o pojemności 1100l;

f) 700,00 zł - pojemnik o pojemności 2500l.

2. Ustala się wyższe stawki opłat za pojemnik, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny dla nieruchomości, o której mowa w § 3, w wysokości:

a) 30,00 zł - pojemnik o pojemności 60l;

b) 45,00 zł - pojemnik o pojemności 110l;

c) 50,00 zł - pojemnik o pojemności 120l;

d) 100,00 zł - pojemnik o pojemności 240l;

e) 500,00 zł - pojemnik o pojemności 1100l;

f) 1000,00 zł - pojemnik o pojemności 2500l.

§ 5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałych oraz w części 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 4.

§ 6. Traci moc uchwała  nr XIII/117/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2016 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice oraz wysokości tej opłaty.
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§ 7. Traci moc uchwała nr XIII/116/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości z nieruchomości niezamieszkałych 
stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, na których powstają odpady komunalne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r. poz.

1454 ze zm.) rada gminy jest obowiązana do dokonania, w drodze uchwały do wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwałą nr XIII/117/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rada Gminy Stare Bogaczowice dokonała

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy zróżnicowaną w zależności od ilości osób tworzących gospodarstwo

domowe:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a) gospodarstwo domowe 1 - osobowe - 13,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 - osobowe – 26,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 - osobowe – 39,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 – osobowe – 52,00 zł,

e) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 60,00 zł.

- wyższą, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, w wysokości:

a) gospodarstwo domowe 1 - osobowe - 20,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 - osobowe - 40,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 - osobowe - 60,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 – osobowe – 80,00 zł,

e) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 100,00 zł.

Jednak w obecnie obowiązującym stanie prawnym, na skutek nowelizacji ustawy, możliwość

różnicowania stawek w zależności od wielkości gospodarstwa domowego została usunięta. Ustawodawca

pozostawił jedynie upoważnienie do różnicowania stawek opłat w zależności od liczby mieszkańców

zamieszkujących nieruchomość, ilości zużytej wody lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Zamknięty

katalog możliwości zastosowania różnicowania, nie przewiduje w tym zakresie przesłanki wielkości

gospodarstwa domowego.

Mając do wyboru powyższe metody ustalenia stawki, w przedmiotowej uchwale dokonano wyboru

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób

zamieszkujących nieruchomość. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada

gminy ma obowiązek ustalić wyższe stawki, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując niższe stawki, przy zbieraniu i

odbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za

odpady z nieruchomości zamieszkałych zbierane w sposób selektywny nie może być wyższa niż 2 %
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przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, w przypadku metody od mieszkańca.

Dochód rozporządzalny za rok 2018 wyniósł 1.693 zł, a zatem maksymalna opłata może wynosić 33,86 zł.

Opłata przyjęta w uchwale wynosi 14 zł, co stanowi 41,35 % maksymalnej stawki.

Wraz ze zmianą metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z

nieruchomości zamieszkałych, ustalone są więc nowe wysokości stawek za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy Stare

Bogaczowice, zmianie również ulega wysokość stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, na które składają się m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu. Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określając stawki opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę powyższe koszty funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi, a także liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę oraz ilość

wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych.

Przy obowiązujących w obecnej chwili stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczają do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu. Konieczność

podjęcia nowej uchwały wynika m.in. ze zwiększonych kosztów odbioru odpadów w związku z

postępowaniem przeprowadzonym na odbiór odpadów komunalnych, wzrostem cen za zagospodarowanie

odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych. Zgodnie z założeniami ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma być

systemem samofinansującym się. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego

prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest takie ustalenie stawki, aby wystarczyła na realizację całości

zadania.

W celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli na osiągnięcie

wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania systemu, dokonano analizy aktualnych

prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie gminy Stare Bogaczowice w oparciu o

dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. Na podstawie danych z roku 2018 r.

miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Stare Bogaczowice z nieruchomości zamieszkałych i

nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice wyniósł średnio

40 433,87 zł brutto ( odbiór 15 746,40 brutto (ryczałt), zagospodarowanie – 23 941,21 zł brutto, PSZOK –

699,99 zł brutto), bez uwzględnienia kosztów obsługi systemu. Od 1 maja 2019 r., na podstawie

rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów wzrasta koszt odbioru i transportu odpadów z terenu gminy

do poziomu 22 118,40 zł brutto (ryczałt). Stanowi to wzrost o ponad 6 000,00 zł brutto miesięcznie.

Zagospodarowanie odpadów pozostaje na razie na tym samym poziomie. Wpływy z tytułu opłaty za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się obecnie na poziomie średnio – ok. 45 000,00 zł

miesięcznie.

Wzrost cen za odbiór odpadów spowodowany jest również dostosowaniem w roku 2018 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice do Rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), które to nałożyło na gminy obowiązek m.in.

zbierania odpadów selektywnych u ,,źródła” czy też wprowadzenia odbioru kolejnej frakcji odpadów

segregowanych tj. odpadów ulegających biodegradacji. Czynniki te spowodowały również wzrost cen za

odbiór odpadów z terenu gminy. Nowa cena uwzględnia także zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska tj. nawet o

ok. 30% wzrost od 1 stycznia 2018 r. opłat za składowanie odpadów komunalnych (tzw. opłata

marszałkowska), co znacznie podnosi z kolei koszt ich zagospodarowania.

Należy zaznaczyć, że od roku 2013 nie była zmieniana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, a zasadnicze przyczyny podwyżki cen są niezależne od gminy. Trudno bowiem obarczać

gminę odpowiedzialnością za wzrost cen za składowanie odpadów, wzrost cen paliwa czy też wzrost

minimalnego wynagrodzenia. Także obowiązek zapewnienia zbiórki odpadów BIO, nie wynika z przepisów

wewnętrznych organu, ale z rozporządzenia Ministra Środowiska, które gmina zobowiązana jest

przestrzegać.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia wystarczających do

samofinansowania się systemu środków finansowych, konieczna jest zmiana wysokości stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i nieruchomości

niezamieszkałych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice, na których powstają odpady

komunalne.

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości

zamieszkałych spowoduje konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od

nastąpienia zmiany.

Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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