
UCHWAŁA NR XV.107.2020
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579), Rada 
Gminy w Miłoradzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI.39.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy 
Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 1441), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy według liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 25,00 zł od jednego mieszkańca.”;

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 52,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.”;

3) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. 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, tj. w wysokości 4 zł miesięcznie 
od nieruchomości.

8. Podstawą zwolnienia, o którym mowa w ust. 7 jest złożenie przez właściciela nieruchomości 
informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, zawartej w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 2010) rada gminy, w drodze uchwały:

1)dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod
określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej
metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

2)ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości.

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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;

4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że
na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2020 do
31.12.2021 roku wyłoniono wykonawcę, którego najkorzystniejsza oferta była o 50% wyższa od kosztów
poniesionych w 2019 roku.. Dodatkowo od 01.01.2020 r. wprowadzono nowy cennik przyjęcia
i zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie,
zgodnie z którym koszt zagospodarowania m.in. odpadów zmieszanych wzrósł o 20%, odpadów ulegających
biodegradacji wzrósł o 60%, odpadów wielkogabarytowych wzrósł o 136 %, a zużytych opon wzrósł o 50%.

Zmiany cen usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podyktowane są m.in. wzrostem
kosztów:

- zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów;

- opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów, określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 723), stawka w 2020r. wynosi 270 zł za 1 Mg;

- energii i paliw;

- płac (wzrost najniższej krajowej).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) wprowadziła obowiązek ustalenia 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.

Na podstawie znowelizowanej ustawy, rada gminy może dokonać zwolnienia 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 wyniku przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania systemu określono, iż
zwolnienie wynosi 4,00 zł miesięcznie za nieruchomość wyposażoną w przydomowy kompostownik.

Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw: obowiązujące stawki opłaty dla nieruchomości
niezamieszkałych obowiązują do wejścia w życie nowej uchwały lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy tj. do dnia 06.09.2020 r.

Biorąc pod uwagę zmiany w zakresie dobrowolnego przystąpienia nieruchomości niezamieszkałych do
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gminnego systemu gospodarowania odpadami, określenie nowych stawek dla tych nieruchomości wymaga
uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie oraz pogłębionej analizy kosztów i możliwych przychodów,
dlatego w obecnej zmianie uchwały stawki te pozostają bez zmian i zostaną dostosowane do obowiązujących
przepisów w najbliższym czasie zgodnie ze wskazanym terminem.

Zgodnie z art. 4  ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych o niektórych
innych aktów prawnych (dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą
wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga
natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Zmiany kosztów zarówno w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów zostały przedstawione
w grudniu 2019 r, zważywszy na konieczność przeprowadzenia analizy nowych kosztów oraz odpowiedniego
skalkulowania opłat uchwała nie mogła być podjęta we wcześniejszym terminie. Natomiast aby pozwolić na
prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami i zachowanie płynności finansowej
niezbędnym jest aby przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2020 r., zaś zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Zważyć należy też, że opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się z dołu co oznacza, że wprowadzone
nowe stawki od 1 lutego 2020 r. faktycznie mieszkańcy będą zobowiązani uiszczać w marcu 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski 
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