
Uzasadnienie podjęcia uchwały 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) radykalnie zmieniła
zapisy dotychczasowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z art. 6j ust. 1 cyt. ustawy Rada gminy wybiera metodę naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i zgodnie z 6k ust.
2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala stawkę opłaty w wysokości
nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

Zgodnie z art.  6k ust.  4a cyt.  ustawy,  Rada gminy,  w drodze uchwały,  zwalnia  w
części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości
zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Dotychczas właściciel nieruchomości miał możliwość wyboru sposobu gromadzenia
odpadów  komunalnych  (selektywny  lub  nieselektywny).  Ustawa  z  dnia  19  lipca  2019  r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
wprowadziła obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych. Przepis określa granice, których wysokość opłat za gospodarowanie
odpadami nie może przekroczyć i tak gminy określają opłatę w wysokości nie niższej niż
dwukrotna wysokość i nie wyższej  niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę
gminy.  Zgodnie  z  wolą  ustawodawcy  określono  podwyższoną  stawkę  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jeżeli  właściciel  nieruchomości  nie  wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają się:
koszt odebrania i transportu odpadów od mieszkańców do Instalacji Przetwarzania Odpadów,
koszt  przyjęcia  odpadów  do  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych,  koszt
utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszt
obsługi  administracyjnej  systemu  i  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi 

Przy ustalaniu stawki opłaty uwzględniono: 
 kwotę  uzyskaną  z  przetargu  na  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów

z nieruchomości  zamieszkałych  z terenu  miasta  (368,50  zł/Mg  odpadów).  Przy
założeniu, że ilość odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku
pozostanie  na  poziomie  roku  2019  (6300  Mg)  szacowany  roczny  koszt  odbioru
i zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz
PSZOK wyniesie 2 321 550,00zł;

 koszt  prowadzenia  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych
szacowany jest na 15 600,00zł;

 pozostałe koszty funkcjonowania systemu to 109 663,00zł.
Łączny roczny koszt systemu szacowany jest na 2 446 813,00zł
Łączny miesięczny koszt systemu szacowany jest na 203 901,08zł
Według stanu na 31.12.2019 r. liczba osób ujętych w deklaracjach wynosi  16 730

osób. Aby pokryć koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w gminie, uwzględniając ilości osób zadeklarowanych, stawka za odbiór i zagospodarowanie
odpadów  komunalnych  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  12,19  zł/miesiąc  za  osobę
zamieszkującą  daną  nieruchomość.  Wysokość  kosztów  zaległości  ze  stanem  na  dzień
31.12.2019r. kształtuje się na poziomie 103 329zł. Uwzględniając te koszty stawka za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinna wynosić nie mniej niż 12,70 zł/miesiąc
za  osobę  zamieszkującą  daną  nieruchomość.  Ponieważ  system  opłat  za  gospodarowanie



odpadami jest systemem samofinansującym się, należy uwzględnić, że w I kwartale 2020r
opłaty  wnoszone  są  w wysokości  9zł,  powstaje  zatem  różnica  w  stosunku  do  stawki
kalkulowanej.  W  roku  rozliczeniowym  różnica  ta  wynosi  250 950,00zł  (1,67zł  za
mieszkańca/miesiąc).  Tym  samym  stawka  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów
komunalnych powinna wynosić 14,37 zł/miesiąc za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
W związku z powyższym proponuje się stawkę ustalić w wysokości 14,00 zł miesięcznie od
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Przyjęte  stawki  opłat  za  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  wynikają
z przeprowadzonej  analizy  kosztów  systemu  w naszej  gminie,  która  wykazała,  że  opłaty
pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów jakie gmina ponosi na realizację systemu,
który z roku na rok jest coraz droższy. Podniesienie opłat za wywóz odpadów wynika z cen,
które  Gminie  Miejskiej  Hajnówka  oferowała  firma,  biorąca  udział  w  postępowaniach
przetargowych.  Gmina Miejska Hajnówka dwukrotnie  organizowała przetarg,  aby uzyskać
możliwie  najniższą  cenę.  Za  każdym  razem  złożone  oferty  wskazywały  na  konieczność
podniesienia opłat, a zawarte w nich kwoty znacznie przewyższały wpływy gminy z opłat za
odbiór odpadów. 

Mając powyższe na względzie zwracam się o przyjęcie uchwały w zaproponowanym 
kształcie. 


