
UCHWAŁA NR XIII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 31 października 2019 r.

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

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. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a 
pkt 1, ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki 
Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości 
i stawki opłaty, określonej w § 2.

§ 2. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, wynosi 23,00 zł od osoby miesięcznie.

2. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 46,00 zł od osoby miesięcznie. 

§ 3. 

Zwalnia się 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 tj.: 
2,00 złote od osoby miesięcznie.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 332).

§ 6. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Pomorskiego               
i Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Tczewie.
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2. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Uzasadnienie

Zasady obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opisano w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku nieruchomości zamieszkałych
zgodnie z art. 6j ust. 1 tej ustawy Rada Miejska zobowiązana jest do wyboru metody naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze uchwały. Ma ona do wyboru
następujące metody obliczenia tej opłaty:

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 w/w ustawy.

Rada gminy może ustalić stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat,
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc – 2%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł.

Natomiast zgodnie z regulacją art. 6k ust. 3 rada gminy określa wyższe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób
selektywny, opłata podwyższona jest minimalnie 2 krotnie, maksymalnie 4 krotnie wyższa niż
opłata podstawowa. Proponuje się by opłata podwyższona stanowiła 2 krotność opłaty
podstawowej.

Zatem opłata podstawowa, maksymalna za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny nie może być wyższa niż 33,86 zł/os/mc (1692 x 2%=33,86).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, a także koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia
produktów lub części produktów niebędących odpadami, koszty usunięcia odpadów komunalnych
z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Środki pochodzące z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku
publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich
opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Zaproponowano wprowadzenie kompostowania przydomowego, a to wiąże się z obligatoryjnym
zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kompostowanie przydomowe dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Należy zwrócić uwagę, że w świetlne nowych przepisów prawa (obowiązujących od 6 września
2019 r.), w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację i oświadczył, iż
posiada kompostownik i kompostuje bioodpady:

1. nie posiada kompostownika przydomowego lub

2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, lub
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3. uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego
osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem
faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono
wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek opisanych wyżej w punktach 1-3. Ponowne
skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy określaniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę
liczbę mieszkańców wg złożonych deklaracji, strukturę zabudowy, ilość odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie miasta Tczewa w latach poprzednich, w tym ilość odpadów powstających
nieregularnie (w szczególności sezonowo), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w oparciu o dostępne informacje, dane statystyczne, szacunki i prognozy.

W przypadku kompostowania przydomowego, częściowe zwolnienie z opłat jest proporcjonalne
do szacowanego zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw
domowych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

  

Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki 
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