
- PROJEKT - 

UCHWAŁA NR … 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia …. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1,  

ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a  ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

§ 1 

Na obszarze Gminy Kroczyce opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 

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

w sposób selektywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, z zastrzeżeniem, że za 

każdą kolejną osobę powyżej czterech osób, stawka wynosi 23,50 zł miesięcznie. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

75,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr 83/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 



§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr …  

Rady Gminy Kroczyce 
z dnia …. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej 

 

 
 Zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały 

dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 

określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty. 

Określając wysokość stawki Rada Gminy bierze pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 

w art. 6 r ust. 2–2 b i 2 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Przy obecnie obowiązującej stawce opłaty dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wpływające do budżetu Gminy Kroczyce są niewystarczające na pokrycie 

kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Koniecznym jest więc podwyższenie 

stawki opłaty. Na podstawie szacowanych kosztów jakie gmina poniesie w 2021 r. w związku  

z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami stwierdzono, że niezbędnym jest zwiększenie 

opłaty od 1 stycznia 2021 r. z 22,50 zł na 25,00 zł od osoby w przypadku selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów. Natomiast w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Rada Gminy zgodnie z art. 6k 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa stawkę 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio 

trzykrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały, czyli 75,00 zł od każdego 

mieszkańca. 

 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi takie jak odbieranie, transport, zbieranie, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie 



odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznacza 

tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W tym 

miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, iż system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi 

zapewniać samofinansowanie się. 

 

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

 


