
UCHWAŁA NR XI/72/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz 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) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomosć oraz stawki opłaty 
określonej w § 2. 

§ 2. 1. Od dnia 1 stycznia 2020 roku ustala się zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość w wysokości: 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Miesięczna stawka opłaty od osoby
1 19
2 18
3 15
4 13
5 i więcej 11

2. Od dnia 1 stycznia 2020 roku ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość w wysokości: 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Miesięczna stawka opłaty od osoby
1 38
2 36
3 30
4 26
5 i więcej 22

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Tarnawatka 
z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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UZASADNIENIE

Podstawą prawną do uchwalenia niniejszej Uchwały są art. 6k ust. 1pkt 1 w związku z art. 6j
ust. 1 pkt.1  ustawy  z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach,
zgodnie  z którym  Rada  gminy,  w drodze  uchwały  dokona  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. W Gminie Tarnawatka od
2013 roku  metodą  ustalenia  opłaty  jest  iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. Stawki te są różnicowane w
zależności od ilości osób zamieszkujących.

Gmina  Tarnawatka  objęła  systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
nieruchomości zamieszkałe. 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  obowiązującymi  przepisami  system  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
powinien  funkcjonować  na  zasadzie  „samofinansowania”,  tzn.  jego  koszty  należy  pokryć  ze
środków  uzyskanych  przez  gminę  z  opłat  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  powstają
odpady. W związku z przeprowadzoną analizą poniesionych kosztów na funkcjonowanie systemu
gospodarki  odpadami  komunalnymi,  ilości  osób  zamieszkujących  gminę,  ilości  wytwarzanych
odpadów komunalnych oraz wpływów dokonywanych wpłat od mieszkańców za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  powstała  konieczność  podwyższenia   opłaty  zarówno  za  odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny jak i nieselektywny. 

Koszty 2019 r. - 360.013,06 zł
1)  odbierania,  transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  –
317.900,00 zł,
3) obsługi administracyjnej tego systemu – 42.113,06 zł

Ilość osób ujętych w deklaracjach – 3294. 
Planowane dochody wynikające ze złożonych deklaracji: 366.757,00 zł

Planowane koszty 2020 r. – 559.562,78 zł
Koszty 2020 r.:
1)  odbierania,  transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  –
511.750,49zł,
3) obsługi administracyjnej tego systemu – 47.812,29 zł

Ilość osób ujętych w deklaracjach – 3294
Planowane dochody ( wg nowych stawek) wynikające ze złożonych deklaracji: 545.088,00 zł

Pozostawienie stawek opłaty na obecnym poziomie spowodowałoby konieczność dołożenia
środków  finansowych  przez  gminę  do  prawidłowego  funkcjonowania  systemu  gospodarowania
odpadami komunalnymi w kwocie około 197.726,78 zł. Kwotę tę wyliczono na podstawie ilości
osób  i  obecnie  obowiązujących  stawek.  Wprowadzenie  nowych  stawek  zbilansuje  koszty
funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami.  W  związku  z  powyższym  podjęcie
przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

Zmiana  stawki  obecnie  nie będzie  powodowała  konieczności  składania  nowej  deklaracji
przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z  art. 6m ust. 2a  ustawy w przypadku uchwalenia
nowej  stawki  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi wójt,  burmistrz  lub  prezydent
miasta  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. 
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