
Uchwała Nr ..... . 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia .„. 

11: , ... 
l'.::· 

,:. ; :"ii'~i;, ' ·:! ~ . :. ·: .· : : : \):!.„'. ·.·.:~ .. '.>~. ::: : :: ~. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6k ust. 1 
pkt 1, ust. 2a 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty_ za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkm'lcy, jako iloczyn liczby 
mieszkaficów zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ola-eślonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadan1i komunalnymi, które są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadm11i komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości 18,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/323/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodm·owanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 
316) 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Anna Zięba 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie \V sprawie \Vyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki 
opłaty podwyższonej. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) rada gminy w drodze uchwały dokonuje 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę 
takiej opłaty. Na podsta\\iie art. 6r ust. 2 ustawy \.vpły\.vy z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Obecnie obowiązująca umowa z wykonawcą odbierającym odpady komunalne kończy 
się 31.12.2019 r. Dlatego został ogłoszony nowy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w Gminie Opoczno, z terminem realizacji od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
W dniu 2 grudnia 2019r. rozstrzygnięto przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno. 
Wpłynęła jedna ofe~ złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Opocznie przy ul. Krótkiej 1. 

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpłyv.'Y 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokryv.rać koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się ro.in. koszty 
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa 
administracyjna systemu. Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określając stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę powyższe koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także liczbę mieszkańców 

zamieszkujących gminę oraz ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. 
Przy obowiązujących w obecnej chwili stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczają do pok.rycia kosztów funkcjonowania systemu. 
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system 
gospodarowania odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku 
z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest 
takie ustalenie stawki, aby wystarczyła na realizację całości zadania. 

Wzrost cen za odbiór odpadów spowodowany jest również dostosowaniem do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania w-ybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), które 
to nałożyło na gminy obowiązek ro.in. zbierania odpadów selektyv.111ych u „źródła", 

wprowadzenia odbioru kolejnej frakcji odpadó-vv segregowanych tj. odpadóv.r ulegających 

biodegradacji cz.y też wprowadzenia ujednoliconej kolorystki pojemników do zbierania frakcji 
odpadóv,r selektywnie zebranych. Nowa cena uwzględnia także zapisy Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie \V sprawie opłat za korzystanie 
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ze środowiska tj. wzrost od 1 stycznia 2018 r. opłat za składowanie odpadów komunalnych 

(tzw. opłata marszałkowska), co znacznie podnosi z kolei koszt ich zagospodarowania. 

Obecnie obowiązujące stawki opłat wynoszą - 7 zł miesięcznie od osoby w przypadku 
kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 14 zł miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkałej w przypadku kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

Należy zaznaczyć, że od roku 2016 nie była zmieniana stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zasadnicze przyczyny pod,~-yżki cen są niezależne 

od gminy. Trudno bov,1iem obarczać gminę odpowiedzialnością za wzrost cen za składowanie 

odpadów, wzrost cen paliwa czy też wzrost minimalnego wynagrodzenia. W v.iyniku 

przeprowadzonej analizy st\-vierdzono, iż w celu zapev.rnienia V.')1starczających do 

sarnofinansO\·vania się systemu środków finansO\Nych, konieczna jest zmiana wysokości stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. 

Dlatego proponuje się uchwalenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości odpowiednio 9,00 zł miesięcznie od osoby i.,v przypadku kiedy 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby 

zamieszkałej w przypadku kiedy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny. Proponowane opłaty pokryją koszty funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywać od 01.01.2020 r. 
Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 


