
UCHWAŁA NR XXX /155 / 2020 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz  art. 6k 
ust. 1 pkt. 1, ust. 2a pkt 1, ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439) Rada Gminy Szczytniki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w ust. 1 w wysokości 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdzie odpady są zbierane                         
i odbierane w sposób selektywny. 

3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w ust.1, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł od osoby miesięcznie. 

4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Szczytnikach nr XV/93/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXX / 155 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 10 grudnia 2020 r.

\ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi gmina pokrywaz pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej
systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2019r. oraz 2020r. i planowanych kosztów w 2021r ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli
nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. W 2019 roku różnica między kosztami funkcjonowania,
a dochodami z opłat wyniosła 328 888,79 zł. Szacuje się, że ta różnica w 2020 wyniesie
-246.184,-zł., natomiast w przypadku braku zmiany stawek w 2021 i przy wprowadzeniu
zmniejszenia opłaty za posiadanie kompostownika uchwałą Rady Gminy Szczytniki
nr XXIX / 147 / 2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym wyniosłaby -451.908,-zł.

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny do kwoty 21,00 zł
miesięcznie/mieszkańca i stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do kwoty 42,00 zł miesięcznie/mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie się wiązało
z wyższymi wpływami do budżetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez
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właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania
opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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