
Projekt

z dnia  13 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 21 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6j ust.1 
pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 26,00 zł 
miesięcznie na jednego mieszkańca.

3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
w wysokości 52,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/34/2018 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z dyspozycją art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), rada gminy w 
drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 
metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na 
nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. 
 
Uchwałą Nr II/34/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki Rada Gminy Tarnowo Podgórne 
dokonała dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wspomnianego wyżej 
wyboru. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej 
w przywołanej uchwale. Stawka opłaty wynosiła 15,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca 
dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny oraz 30,00 zł miesięcznie, gdy 
odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 
Na podstawie 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. 
Ponadto z pobranych opłat gmina może również pokryć koszty (art. 6r ust. 2a, ust. 2aa, ust. 
2b): 
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, 
2) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
3) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 
produktów niebędących odpadami, 
4) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 
magazynowania. 
 
Zgodnie z dzisiejszym brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez 
zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a ust. 1. 
 
W roku 2020 przy dotychczasowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.  
Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu na 2020 rok: 
 

Działania w zakresie czystości i porządku realizowane z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne 

Rodzaj Kosztów Budżet na 2020 

Zbieranie i zagosp. Odpadów 6 860 138,40 zł 

PSZOK 93 972,00 zł 

Opróżnianie koszy 126 396,00 zł 

Administracja 317 000,00 zł 

Likwidacja dzikich wysypisk 35 000,00 zł 

RAZEM 7 432 506,40 zł 
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Analiza aktualnych i prognozowanych kosztów wykazała konieczność ustalenia nowej stawki 
przedmiotowej opłaty z 15,00 zł na 26,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku 
odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. 
 
Kalkulacja stawki: 

Budżet na zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok - 
deklaracje wg danych (ilość mieszkańców) z 03 stycznia 2020 r. wg starych zasad z 

2019 roku, wyliczenie dla stycznia i lutego 2020 r. 

Kategorie mieszkańców 
Ilość Stawka opłaty 

Ilość m-cy 
Wartość 

osoby zł zł 

Zgłoszone osoby w 
deklaracjach - segregacja 

25 329 15,00 zł 2 759 870,00 zł 

Zgłoszone osoby w 
deklaracjach -brak 
segregacji 

902 30,00 zł 2 54 120,00 zł 

Średni przyrost 
mieszkańców r/r 

660 16,35 zł 1 10 788,06 zł 

BUDŻET na zagospodarowanie odpadów 824 778,06 zł 

 
Budżet na zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok 
deklaracje wg danych (ilość mieszkańców) z dnia 03.01.2020r. Przyjęto stawkę 26 zł 

oraz przyjęto, że 50% mieszkańców zadeklaruje zbieranie bioodpadów do 
kompostowników - stawka zwolnienia 1,00 zł na osobę 

Kategorie mieszkańców 
Ilość Stawka opłaty 

Ilość m-cy 
Wartość 

osoby zł zł 

Zgłoszone osoby w 
deklaracjach - segregacja 

25 329 26,00 zł 10 6 585 540,00 zł 

Zgłoszone osoby w 
deklaracjach -brak 
segregacji 

902 26,00 zł 10 234 520,00 zł 

Średni przyrost 
mieszkańców r/r 

660 26,00 zł 5 85 800,00 zł 

Kompostowanie 
bioodpadów (zwolnienie) 

13 116 -1,00 zł 10 -131 160,00 zł 

330 -1,00 zł 5 -1 650,00 zł 

BUDŻET na zagospodarowanie odpadów 6 773 050,00 zł 

     suma: 7 597 828,06 zł 

 
Dla wybranej w niniejszej uchwale metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, maksymalna stawka opłaty 
wynosi obecnie 33,86 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Zgodnie bowiem z art. 6k ust. 
2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawka maksymalna za miesiąc 
stanowi 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za 
mieszkańca. Obwieszczeniem z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 
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dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r., Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłosił, że dochód ten w 2018 r. wyniósł 1.693,00 zł (M. P. z 2019 r., poz. 278). 
 
Na podstawie art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 
określa stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j 
ust. 3b ww. ustawy. Korzystając z tego uprawnienia określa się dwukrotność stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 52,00 zł 
miesięcznie na jednego mieszkańca. 
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