
UCHWAŁA NR XV/118/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3, w związku 
z art. 6i ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1454  ze  zm.),  Rada  Gminy Żelazków uchwala,  co  
następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  stanowiącej  iloczyn  liczby  mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określone w § 2 .

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty o której mowa w § 1 za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i  odbieranymi  w  sposób  selektywny w wysokości  17,00  zł miesięcznie  od  osoby zamieszkującej  daną 
nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 54,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość, za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§  5.  Uchwała  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  i  wchodzi 
w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

Przewodniczący Rady
(-)Józef Leśny



UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XV/118/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

W sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Żelazków za lata ubiegłe dotychczasowe opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi . W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i  porządku w gminach (Dz.  U. z 2019 r.,  poz.  2010,  z późn.  zm.) opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  winny więc  być  skalkulowane  w  takiej  wysokości  by pokrywały koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy 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  takiej  opłaty  od 
mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Zmiana  stawek  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  związana  jest  ze  wzrostem 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

O  wysokości  stawki  opłaty,  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 
decydują  koszty  odbierania,  transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych, 
koszty  tworzenia  i  utrzymania  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  koszty  obsługi  
administracyjnej  systemu,  oraz  koszty  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  prawidłowego  postępowania 
z odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady
(-)Józef Leśny



Kalkujacja kosztów ustalających stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do celów obliczeniowych przyjęto następującą metodologię:
kalkujację wykonano na podstawie ostatniej faktury za grudzień 2019 r.  za odbieranie i  gospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków z nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy,  
która wynosi 159 498,29 zł.

159 498,29 zł x 12 miesięcy = 1 913 979,48 zł
+ pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2019 r., zgodnie z art. 6r ust. 2-2b 
i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.  
2010, z późn. zm.)
_____________________________________
= 2 024 851,99 zł

Liczba  zadeklarowanych  osób  zamieszkujących  na  terenie  gminy  Żelazków  na  dzień  31.12.2019  r.:  
8 865 osób

a.) Zbieranie i odbiór  w sposób selektywny: 8 847 osób  

b.) Zbieranie i odbiór w sposób  nieselektywny:  18 osób 

Stawka za odpady komunalne przy założeniu, że zbieranie i odbiór odpadów będzie odbywać się wyłącznie 
w sposób selektywny:  

2 024 851,99 zł : 8 865 osób = 228,41 : 12 miesięcy = 19,00 zł miesięcznie na osobę (kwotę zaokrąglono)
(zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt. 1)
Stawka za odpady komunalne przy założeniu, że odbiór zbieranie i odbiór będzie odbywać się  w sposób 
zarówno selektyny jak i nieselektywny:

• sposób selektywny
18 zł mięsiecznie na osobę x 12 miesięcy x 8 847 osób = 1 910 952,00 zł

(zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt. 1)

• sposób nieselektywny
54 zł mięsiecznie na osobę x 12 miesięcy x 18 osób =  11 664,00 zł

(zgodnie z art. 6k ust. 3)
 
Przyjmując stawkę 18,00 zł miesięcznie na osobę za zbieranie i odbiór odpadów w sposób selektywny 
zapewnione będzie finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie cen z 2019 r.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w roku 2020 konieczne byłoby wprowadzenie 
stawki 20,00 zł  miesięcznie na osobę za zbieranie i odbiór odpadów w sposób selektywny  (zgodnie 
z przeprowadzoną procedurą przetargową i umową nr 1/OK/2020 z 30.12.2019 r.,  wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za 1 miesiąc świadczenia usług za odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 165 296,26 zł).  

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


