
-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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 

ust. 2a pkt 1 i ust. 3, ust. 4a 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 2019 r., poz. 2010) 

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 2019 r., poz. 688 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 22,50 zł miesięcznie od mieszkańca, z zastrzeżeniem, że za 

każdą kolejną osobę powyżej czterech osób, stawka wynosi 21 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 

67,50 zł miesięcznie od mieszkańca. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr 80/XI/2015 z dnia 9 października 2015r. 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 2020r. 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 2018 r., poz. 1454 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. 6r ust. 2–2b i 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Konieczność podjęcia uchwały wynika ze wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w zakresie odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kroczyce. Od 1 stycznia 2020r. 

ceny jakie Gmina Kroczyce będzie płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

wyniosą: 

 982,80zł brutto za 1Mg odpadów zmieszanych co stanowi 233,72% ceny obecnej (wzrost 

o 133,72%) oraz  

 869,40zł brutto za 1 Mg odpadów segregowanych co stanowi 403,30% ceny obecnej (wzrost 

o 303,30%).  

Drastyczny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynika ze wzrostu opłat 

za zanieczyszczanie środowiska jakie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 

2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska od dnia 1 stycznia 

2018 roku przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne obowiązane są ponosić z tytułu 

umieszczania odpadów na składowisku. W 2017r. cena za umieszczenie odpadów na składowisku 

wynosiła 24,15zł/Mg, a od 2020 roku wynosić będzie 270 zł/Mg. Stanowi to wzrost o 1018%! Wzrost 

tych opłat ma ogromny wpływ na zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów jakie 

firmy oferują gminom za powyższe usługi. Nadmienić należy, że ceny jakie Gmina Kroczyce będzie 

płacić za 1Mg odpadów są zbliżone do cen obowiązujących w innych gminach. 

Ponadto wzrost wynika również z planowanych podwyżek płacy minimalnej. Od 2020 roku 

wynagrodzenie zasadnicze wynosić będzie 2600 zł brutto. Istotnym jest również fakt, że umowa 

zawarta została na okres od 1 stycznia 2020r. do 31.12.2021r. (2 lata) zatem wysokość płacy 

minimalnej jak również opłat za zanieczyszczanie środowiska może ulec podwyższeniu, co tez 



przedsiębiorstwa odbierające odpady komunlane uwzględniają w kalkulowaniu ceny za świadczone 

usługi. 

Na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma również wpływ ilość odpadów 

wytwarzanych przez mieszańców gminy. W porównaniu do ilości odpadów wytwarzanych 

w sąsiednich gminach wiejskich, mieszkańcy Gminy Kroczyce produkują najwięcej odpadów 

komunalnych. Liczba odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca Gminy Kroczyce wynosi średnio 

24,15 kg na miesiąc. Dla porównania w gminie Lelów liczba odpadów wytwarzanych przez 

1 mieszkańca na miesiąc wynosi 13,98kg, w gminie Żarnowiec14,80kg, Irządze 16,86 kg, Niegowa 

19,1 kg, Włodowice 20,74 kg. 

Gmina Kroczyce dokłada należytych starań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych. W tym celu zakupionych zostało 500 sztuk 

kompostowników, które zostały użyczone mieszkańcom. Program bezpłatnego użyczania 

kompostowników przyczynił się już częściowo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów 

biodegradowalnych. Nadmienić należy, że gmina Kroczyce złożyła zamówienia na kolejne 200 sztuk 

kompostowników. Celem zapewnienia rzetelności i uczciwości świadczonych usług odbioru odpadów 

komunalnych przez przedsiębiorcę, zakupiono również wagę, na której ważone są pojazdy odbierające 

odpady, przed i po wykonaniu usługi.  

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

odpadami komunalnymi wpływające do budżetu Gminy Kroczyce byłyby od 1 stycznia 2020r. 

niewystarczające na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Niezbędnym jest więc podwyższenie stawki opłaty do wysokości uwzględnionej w uchwale. Gmina 

Kroczyce zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z pobranych opłat pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, 

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji 

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.  

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na 

wyodrębnionym rachunku bankowym, które przeznacza tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów 

związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że 

Gminy są jedynie pośrednikami między firmami odbierającymi odpady komunalne, a mieszkańcami, 

na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi nie wolno im zarabiać, a ponadto system musi 

zapewniać samofinansowanie się. 

Szacowana stawka opłaty zgodnie z projektem uchwały wyliczona została na podstawie ilości 

mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Kroczyce oraz przewidywanych kosztów wynikających z 

zawartej umowy na lata 2020-2021 z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i kosztów 

administracyjnych. Gmina Kroczyce planuje również od 1 stycznia 2020r. objąć nieruchomości 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odrębną 



roczną opłatą ryczałtową co wpłynie na uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz pozyskanie dodatkowego dochodu z tytułu wyżej wymienionej opłaty. Stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  

wynosić będzie 169,00zł za rok. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny wynosić będzie czterokrotność stawki podstawowej tj. 676,00zł rocznie. 

Reasumując Gmina Kroczyce kalkulując wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wzięła pod uwagę: 

 liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, 

 średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, 

 koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikające z zawartej umowy, 

 koszty obsługi administracyjnej systemu. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy 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, 

w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki 

ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b ustawy.  

Stawkę opłaty podwyższonej dla mieszkańców Gminy Kroczyce ustalono w wysokości trzykrotności 

opłaty podstawowej. Podyktowane jest to koniecznością uzyskania prze gminy coraz wyższych 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych 

i szkła. Opłata podwyższona naliczana będzie mieszkańcom, którzy nie wypełniają ustawowego 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie nowej uchwały uwzględniającej powyższe 

zmiany. 

 

 
 


