
UCHWAŁA NR XX/185/2020
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 
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. 6k ust. 1, pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010, poz. 1579 oraz z 2020r. poz. 150 ) Rada 
Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Wągrowiec, powstającymi na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.  

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,                  
w wysokości 48 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 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, w wysokości 1 zł od stawki obowiązującej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej § 2 ust. 1 miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną 
nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie 
Gminy Wągrowiec  (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2019 r. poz. 4957) 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami
komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest
pobieranie opłat od mieszkańców w takiej wysokości, aby pokryły one koszty funkcjonowania w gminie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z uwagi na wzrost kosztów związanych z realizacją zadania, przewidywany szacunkowy łączny koszt
funkcjonowania systemu w roku 2020 wyniesie 3 031 200,00 zł podczas gdy wymiar zgodnie
z obowiązującymi stawkami opłat wyniesie 2 273 400,00 zł. Różnica w wysokości 757 800,00 zł podzielona
przez liczbę 10 525 zadeklarowanych mieszkańców i podzielone przez 12 miesięcy, daje na 1 mieszkańca kwotę
6,00 zł więcej niż dotychczas.

Zatem przy zachowaniu dotychczasowej metody naliczania opłaty, w celu zapewnienia środków
finansowych wystarczających na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w roku 2020, koniecznym stało się
zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 18 zł na 24 zł.

Ustawa wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i w związku z tym
w art. 6k ust. 3 ustawy nakłada na gminy obowiązek podwyższenia wysokości stawki dla właścicieli
składających deklarację, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki
ustalonej przez radę gminy. Zgodnie z delegacją ustawową Rada Gminy Wągrowiec ustaliła wysokość stawki
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, w wysokości dwukrotności stawki tej opłaty tj.: 2 razy 24 zł = 48 zł.

O wysokości powyższych stawek zadecydowały głównie zmiany dotyczące:

- wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w MSOK Sp. z o. o. – Instalacja Komunalna,
a w szczególności:

1) odpadów wysokoenergetycznych, których nie wolno składować wzrost o 30%,

2) odpadów wielkogabarytowych wzrost o 80%,

3) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych czterokrotnie,

4) pozostałe odpady wzrost o 5%,

- wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych przez operatora wyłonionego w drodze przetargu
nieograniczonego o około 27%,

- wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017r.
poz. 723), które z dniem 1 stycznia 2020r. zmienia dotychczasową opłatę za składowanie odpadów
komunalnych przetworzonych w ZZO z kwoty 170,00 zł na kwotę 270 zł za tonę,

- tendencji wzrostu ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców, średniorocznie o około
50 ton w stosunku do roku 2018 na podstawie którego przeprowadzono kalkulację wysokości potrzebnych
środków do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalaniu stawki opłaty na rok
2019.

Mając na uwadze zmianę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
zgodnie z art. 6k ust. 4a. Rada Gminy Wągrowiec jest zobowiązana, w drodze uchwały, do zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym. Rada Gminy Wągrowiec w związku z powyższym określiła wielkość zwolnienia w wysokości
1 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest możliwe utrzymanie dotychczasowej stawki opłat z roku 2019 
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w wysokości 18 zł ustalonej przez Radę Gminy Wągrowiec Uchwałą Nr VI/61/2019 z dnia 6 maja 2019r. zatem
podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

Wójt

Przemysław Majchrzak 
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