
UCHWAŁA NR XIV/126/20 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 6j ust. 1 i art. 6k ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. 1.      W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1  ustala się w wysokości 30,00 zł 
miesięcznie/mieszkańca. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, o którym mowa 
w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty 
podwyższonej w wysokości 60,00 zł miesięcznie/mieszkańca. 

3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ustala się w wysokości 25,00 zł 
miesięcznie/mieszkańca. 

4. Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, o którym mowa 
w ust. 3, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty 
podwyższonej w wysokości 50,00 zł miesięcznie/mieszkańca. 

5. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn sumy zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki zgodnej z ust. 1 i 3. 

6. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość ustala się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

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, w wysokości 8 zł od stawki obowiązującej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. 

8. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oświadczenie 
w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o zbieraniu odpadów 
biodegradowalnych powstających na nieruchomości, poprzez kompostowane na przydomowym kompostowniku. 

9. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od miesiąca, w którym 
właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zgodnie z ust. 8. 

§ 3. 1.      Od właścicieli określonych nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy  
a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

a) o pojemności 120 litrów - w wysokości 17, 00 zł, 

b) o pojemności 240 litrów - w wysokości 21, 00 zł, 

c) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 26, 00 zł, 

d) za worek o pojemności 120l – w wysokości 17, 00 zł. 
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2. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik lub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

a) o pojemności 120 litrów - w wysokości 34, 00 zł, 

b) o pojemności 240 litrów - w wysokości 42, 00 zł, 

c) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 52, 00 zł, 

d) za worek o pojemności 120 litrów - w wysokości 34, 00 zł. 

3. Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi z określonych nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn ilości pojemników bądź worków 
o określonej pojemności oraz stawki zgodnej z ust. 1. 

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustala się na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice . 

§ 5. Traci moc uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r.  
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty. 

§ 6. 1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych
i określonych nieruchomości niezamieszkałych stanowiący obiekty użyteczności publicznej uregulowane są
w uchwale nr III/22/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą nr IV/27/19
z dnia 14 lutego 2019 r.

Zgodnie z zapisami cytowanej uchwały stawki wynoszą:

- 28,00 zł miesięcznie na mieszkańca – w przypadku nieselektywnego gospodarowania odpadami,

- 14,00 zł miesięcznie na mieszkańca – w przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

W przypadku określonych nieruchomości niezamieszkałych stanowiący obiekty użyteczności publicznej
stawki za pojemniki lub worki na odpady komunalne wynoszą:

za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 18 zł;

za worek o pojemności 120 l - w wysokości 18 zł;

za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 28,00;

za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 40,00 zł.

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki za pojemnik lub
worek na odpady komunalne wynoszą:

za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6 zł;

za worek o pojemności 120 l - w wysokości 6 zł;

za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 10,00 zł;

za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 15,00 zł.

W związku z zapisem art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określając
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców
zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami, przypadki w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Natomiast zgodnie z art. 6r ust. 1aa środki z opłaty za gospodarowanie odpadami nie mogą być
wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania sytemu na lata 2020 – 2022, wzrastające ilości odpadów
powstających na terenie gminy Pakosławice, aktualną ilość osób zamieszkałych zgodnie ze złożonymi
deklaracjami, sezonowość powstawania odpadów na określonych nieruchomościach niezamieszkałych
stanowiących obiekty użyteczności publicznej proponuje się nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, gdyż aktualne stawki nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych na pokrycie kosztów
systemu.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, tj.:

- 30,00 zł miesięcznie/mieszkańca, a w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów
w kompostowniku przydomowym na nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 22,00 zł
miesięcznie/mieszkańca,
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- 25,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami
wielolokalowymi.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a przedmiotowej ustawy Rada Gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Z uwagi, iż art. 6k ust. 4a nie daje możliwości urządzenia kompostownika na terenie należącym do
wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, tj. na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi
postanawia się ustalić inną wysokość stawki w kwocie 25 zł miesięcznie na mieszkańca. Stawka ta jest nieco
wyższa od stawki przypadającej dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady z uwagi na zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych.

Należy podkreślić, iż w związku z nowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada Gminy ma obowiązek określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w kwocie nie niżej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość ustalonej stawki.
W projekcie przedmiotowej uchwały proponuje się stawkę stanowiącą dwukrotność ustalonej stawki.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte także określone nieruchomości
niezamieszkałe stanowiące obiekty użyteczności publicznej tj. świetlice wiejskie, boiska sportowe, parki
rekreacyjne, remizy strażackie, dlatego również dla tych obiektów proponuje się podwyższyć stawki za
pojemniki lub worki na odpady komunalne w następujących wysokościach:

za pojemnik o pojemności 120 litrów - w wysokości 17, 00 zł,

za pojemnik o pojemności 240 litrów - w wysokości 21, 00 zł,

za pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości 26, 00 zł,

za worek o pojemności 120 litrów – w wysokości 17, 00 zł.

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów proponuje się podwyższyć
stawkę do następujących wysokości:

za pojemnik o pojemności 120 litrów - w wysokości 34, 00 zł,

za pojemnik o pojemności 240 litrów - w wysokości 42, 00 zł,

za pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości 52, 00 zł,

za worek o pojemności 120 litrów – w wysokości 34, 00 zł.

Zgodnie z zapisem art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z projektem uchwały w celu zbilansowania kosztów systemu dochodami z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest zwiększenie stawek opłat.
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