
UCHWAŁA NR XIX/176/2020
RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2010),

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych 
na terenie Gminy Rokietnica stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty w wysokości określonej w § 2.

§ 2. 1. 2.1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł miesięcznie.

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 
dwukrotność stawki ustalonej w ust. 1 tj. 52,00 zł.

§ 3. 3. Traci moc uchwała Nr Uchwała nr XVI/144/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 
2019 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 10801).

§ 4. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 5. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Rokietnica

Izabela Dziamska

Id: BE6B56A4-D879-4C01-8AD9-A1073EB17FF0. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie 

Uchwały NR  XIX/176/2020 

RADY GMINY Rokietnica 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty 

 

 

Zgodnie z art. 6k ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 

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

Z wyliczenia wykonanego na podstawie kalkulacji szacunkowych kosztów funkcjonowania 

systemu w roku 2020 i szacowanego przyrostu liczby odpadów oraz mieszkańców,  wynika, 

że obecna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 15,00 

zł/miesiąc/mieszkańca, nie wystarczy na pokrycie kosztów. Konieczne jest jej podwyższenie. 

Określając stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzięto pod uwagę: 

- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Rokietnica; 

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;  

- 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;  

- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,  

w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 

sezonowo. 

Wyliczenie stawki wykonano w oparciu poniższe dane: 

1. Liczba ludności zamieszkującej w gminie (stan na dzień 31.12.2019 r.) – 18 868 osób. 

2. Przewidywana średnia liczba ludności w 2020 r. - 19 420 osób. 

3. Ilość wytworzonych w 2019 r. odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych 

– 7647,936 Mg. 

4. Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu w roku  2020: 

- zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 2 460 922,78 

zł, 

- zagospodarowanie bioodpadów - 366 927,58 zł, 

- zagospodarowanie odpadów segregowanych - 686 003,57 zł, 

- odbiór wszystkich frakcji odpadów - 1 514 160,92 zł, 

- przeładunek wszystkich, z wyjątkiem bioodpadów, frakcji odpadów - 253 829,00 zł, 

- transport odpadów segregowanych - 90 741,21 zł, 
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- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 51 000,00 zł, 

- administracja - 150 000,00 zł, 

- edukacja ekologiczna - 50 000,00 zł, 

Szacunkowy łączny koszt funkcjonowania systemu - 5 623 585,06 zł 

Przy   wyliczeniu    stawki    opłaty   wzięto  również  pod uwagę  fakt, że przedmiotowa opłata  

w wysokości 26 zł/mieszkańca/miesiąc miałaby obowiązywać od 1 marca 2020 r.  

Dlatego w styczniu i lutym 2020 r. szacowany przypis z tytułu deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniesie 582 600,44 zł. 

 

Wobec powyższego ustalono, że stawka opłaty powinna wynosić 26 zł. Poniżej przedstawiono 

sposób jej wyliczenia: 

5.623.585,06 zł – 582.600,44 zł = 5.040.984,62 zł  

5.040.984,62 zł : 19420 mieszkańców = 259,58 zł 

259,58 zł : 10 m-cy = 25,96 zł 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 Rada Gminy została również zobowiązana do określenia 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 za zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

W związku ze znaczącym wzrostem stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych ustalono, że jednocześnie należy umniejszyć stawkę opłaty podwyższonej z 

trzykrotności  

do dwukrotności wysokości opłaty tj. 52,00 zł. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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