
UCHWAŁA NR XIX/135/2019
RADY GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061)  ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1pkt 1  
i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.2010), Rada Gminy Radziejowice  uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących  daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
w wysokości 33,86 zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w wysokości 67,72 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 4. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 6% od kwoty opłaty ustalonej 
zgodnie z  § 1 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 6. Traci moc Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7.03.2019 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3314).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Radziejowice

Jacek Krawczyński

1) zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309,poz. 1696, poz. 1815
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Uzasadnienie

W dniu 06.09.2019r weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta nowelizując zapisy, obliguje gminy do dokonania zmian w obowiązujących aktach prawa
miejscowego.

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rada gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od
właścicieli nieruchomości, zaś opłata ta musi pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty
systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych, utrzymania
punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców.

Zgodnie z art. 6 j ust.1 ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą.

W niniejszej uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na

terenie gminy Radziejowice przyjęto liczbę mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość.
Wybierając tę metodę uznano, że jest ona najbardziej sprawiedliwa, gdyż ilość powstających odpadów
zależna jest od liczby osób je wytwarzających.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy, stawka opłaty za odpady z nieruchomości zamieszkałych zbierane
w sposób selektywny nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na jedną osobę, w przypadku metody od liczby mieszkańców. Dochód rozporządzalny za rok 2018 wyniósł
1.693 zł, a zatem maksymalna opłata może wynosić 33,86 zł.

W niniejszej uchwale zaproponowano stawkę 33,86 zł. od mieszkańca.

Zgodnie z ustawą, rada gminy ma obowiązek ustalić wyższe stawki, jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując
dwukrotnie wyższą stawkę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy 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, 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 instalacjach komunalnych. Zgodnie z założeniami ustawy, 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 Radziejowice w oparciu o dostępne
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dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. Na podstawie danych z roku 2019 r. miesięczny koszt
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych z terenu gminy Radziejowice 162.116,62 zł., bez uwzględnienia kosztów obsługi systemu.
Przeliczając te koszty na liczbę mieszkańców (4964 wg zgłoszonych deklaracji stan 07.10.2019r.), stawka
opłaty kształtuje się w wysokości 32,66 zł. Różnica w wysokości stawki zaproponowanej w uchwale
a wynikającej z powyższego wyliczenia wynosi 1,20 zł od 1 mieszkańca w skali miesiąca. W skali roku
przeliczając liczbę mieszkańców – 4964 x 1,20 zł. x 12 m-cy stanowi to kwotę = 71.481,60 zł., która
zostanie przeznaczona na obsługę administracyjną systemu, która obejmuje:

1.zakup kodów kreskowych dla właścicieli nieruchomości

2.zakup czytników do kodów kreskowych

3.zakup drukarek do kodów kreskowych

4.zakup materiałów biurowych do obsługi systemu

5.koszty przesyłek poleconych do właścicieli nieruchomości

6.wynagrodzenie pracownika

Wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami podyktowany jest głównie wzrostem kosztów
zagospodarowania odpadów przez instalacje komunalne wynikające z :

1.rosnącej opłaty „marszałkowskiej”

2.ograniczenia czasu magazynowania odpadów

3.gwałtownego wzrostu kosztów składowania

4.trudności ze zbycie surowców wtórnych

5.zakazu składowania frakcji energetycznej

Czynniki wzrostu kosztów po stronie odbierającego odpady to:

1.wzrost kosztów pracy

2.wzrost cen energii (paliwo, prąd)

3.standaryzacja selektywnej zbiórki, która na gminach wymusza zbiórkę pięciu frakcji odpadów.

Nie bez znaczenia jest również ryzyko prawne działalności przedsiębiorcy odbierającego odpady,
wynikające z szybkich zmian prawa i to ryzyko jest wkalkulowane w oferty przetargowe.

Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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