
PROJEKT

                    

 

UCHWAŁA NR .../.../2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek takiej opłaty 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, 

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2010), Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na terenie 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty na jednego mieszkańca określonej w  § 2. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 13,50 zł od jednego mieszkańca.  

§ 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych                      

w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 27,00 zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

§ 4. Z dniem 31.12.2019 r. traci moc uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 1287). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                                       

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

Sporządziła:  
E. Surma - Inspektor ds. gospodarki odpadami 
18.11.2019 r. 
 
Sprawdziła:  
E. Kryczka - Kierownik Referatu OŚM 
18.11.2019 r. 

 
Sprawdził:  
M. Szczerba - Kierownik Referatu IRO 
18.11.2019 r. 

 



Akceptacja prawna: 
M. Merta – adwokat 
18.11.2019 r. 
 

 
Zatwierdził: 

Z. Piątek - Wójt 

18.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ......... 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty 

Na podstawie art. 6i ust. 1 pkt 1, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy 

miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                           

w gminach, 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Stosownie do art. 6k ust. 2a pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                          

i porządku w gminach, rada gminy ustala stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 

w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane 

w sposób selektywny wynoszą za miesiąc – w przypadku, gdy metoda ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 2% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem –  na mieszkańca. Zgodnie                    

z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 

278), wynika, że przeciętny miesięczny dochód wyniósł 1 693 zł. W nawiązaniu do powyższych danych, 

wysokość maksymalnej stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 

wynosi za miesiąc 33,86 zł na 1 osobę.          

W myśl 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 oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. Ponadto ustawa reguluje, iż z w/w opłat gmina ponosi koszty obsługi 

administracyjnej tego systemu oraz koszty związane z realizacją edukacji ekologicznej w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Konieczność uchwalenia wyższych stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynika z cen zaoferowanych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Piekoszów. Najniższa zaoferowana przez wykonawcę cena znacznie przewyższa wpływy 

od mieszkańców z tytułu ponoszonej opłaty. Wzrost stawek opłaty  spowodowany jest istotną podwyżką 

cen usług proponowanych przez oferentów, które z kolei są wynikiem m.in. zwiększonej opłaty 

środowiskowej za składowanie i magazynowanie niesegregowanych odpadów zmieszanych na 

składowisku odpadów, rosnącymi cenami przetwarzania odpadów komunalnych na instalacjach odzysku, 

brakiem rynku zbytu dla odpadów wysegregowanych, rosnącymi kosztami pracy.  

Przeprowadzona szacunkowa analiza kosztów wykazała, iż obowiązujące stawki opłat, wnoszone 

przez właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zatem konieczne jest podniesienie stawek opłat w celu realizacji zasady samofinansowania 

się systemu, która będzie bilansować koszty obsługi i dochody z opłaty.  
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