
UCHWAŁA NR XXXIV/176/2020 
RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, 
ust. 3 oraz ust. 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Gminy Tczów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie 
z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną  nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1.  Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł, liczonej od każdego mieszkańca  zamieszkującego daną 
nieruchomość.  

2. Ustala się miesięczną stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 45,00 zł, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość.  

§ 3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
w wysokości 1,00 zł. na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/161/2020  Rady Gminy Tczów z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
stawki tej opłaty ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9573). 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 
  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Katarzyna Gleguła 
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Uzasadnienie

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały Rady Gminy stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a w związku z art.

6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).

Wymieniony przepis art. 6k ust. 1 i 3 nakłada na radę gminy, obowiązek dokonania w drodze

uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia

stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów

komunalnych w sposób selektywny, przy czym opłata ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość

i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przy selektywnej zbiórce odpadów.

Zmiana stanu prawnego, w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, dotyczyć będzie wysokości
stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny oraz stawki opłaty podwyższonej
w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Aktualnie
miesięczne stawki opłat od mieszkańca wynoszą 11,00 zł w przypadku, gdy odpady komunalne
zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 18,00 zł w przypadku nieprowadzenia selektywnej
zbiórki. Uwzględniając treść art. 6r ust. 2 ww. ustawy, konieczne jest jednak zwiększenie stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 15,00 zł miesięcznie za każdego
mieszkańca, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. Ustala się miesięczną
stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w
wysokości 45,00 zł, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym spowoduje wyższe wpływy
do budżetu gminy.

Stosownie do art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy

w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W celu wywiązania się

Rady Gminy Tczów z ustawowego obowiązku wprowadzenia zwolnienia oraz w celu zachęcenia

mieszkańców do kompostowania we własnym gospodarstwie odpadów biodegradowalnych ustalono

zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w kwocie 1,00 zł. miesięcznie od

jednego mieszkańca.

Analizując cały system gospodarki odpadami można zauważyć, że ilość odpadów odbieranych

od mieszkańców gminy Tczów wzrasta. Wzrost ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców

gminy przekłada się na zwiększone koszty w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych jak

również zwiększoną liczbę wywozów realizowaną przez podmiot świadczący usługi w zakresie

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na

terenie Gminy Tczów.

Tab. 1. Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz zebranych w PSZOK.
Masa odpadów odebranych z
nieruchomości zamieszkałych

2019 r.
[Mg]

2020 r.
[Mg]

Niesegregowane (zmieszane) 350,74 352,86

Id: B0F02EC6-3FF2-49C7-85A3-F9C36DD4FF94. Podpisany Strona 1



odpady komunalne

Tworzywa sztuczne 75,42 89,78

Papier i tektura 31,10 6,60

Szkło 69,28 80,76

Odpady wielkogabarytowe 31,38 56,76

Zużyte opony 13,88 14,08

Baterie i akumulatory 0,00 0,035

SUMA 571,80 600,87

Biorąc pod uwagę zaktualizowany szacunek ilości odbieranych poszczególnych frakcji
odpadów – przeprowadzony na podstawie obecnie posiadanych danych - w 2020 r. widać ich znaczną
tendencję wzrostową.

Prognozujemy, że w 2021 r. z terenu gminy Tczów zostanie odebranych 607 ton odpadów.

Szacunkowy koszt związany z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tab.2

Tab. 2 Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty systemu
gospodarki odpadami

2019 r. 2020 r. 2021 r.

Działania informacyjne i
edukacyjne

0,00 zł. 531,98 zł 500

Koszty związane z
odbiorem i transportem
odpadów oraz koszty
związane z
unieszkodliwianiem i
odzyskiem odpadów

485 242,80 zł. przewidywany
roczny koszt
578 265,58 zł.

607 000,00 zł.

Wynagrodzenia
osobowe + składki na
ubezpieczenia, fundusz
pracy, przesyłki, itp.

57 678,27 zł. 0,00 zł 60 000,00 zł.

Prowizja sołtysów 17 495,00 zł. 18 933,33 zł. 20 000,00zł.

Wyposażenia
nieruchomości w
pojemniki

5 904,24 zł. 4 622,44 zł. 5 000,00 zł.

Ogółem: 542 921,07 zł 602 353,33 zł 692 500,00 zł.

W 2020 roku brak jest kosztów obsługi administracyjnej z uwagi na zmniejszenie kosztów

w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Prace związane z obsługą gospodarki

odpadami komunalnymi były wykonywane przez pracownika administracji Urzędu. W 2021 roku

koszty obsługi administracyjnej w dziale gospodarki odpadami komunalnymi przewidujemy na kwotę

60 000,00 zł.

Szacunkowe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą

692 500,00 zł. Biorąc pod uwagę ilość osób zadeklarowanych w deklaracjach o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 4 012, należy przyjąć, że opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób

selektywny powinna wynosić 14,38 zł.

Sposób wyliczenia: 172.607,17 zł.

692.500,00 : 4 012 = 172.607,17 zł. : 12 = 14,38 zł.

Przy czym należy tu uwzględnić 1,00 zł. zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw

domowych. W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny powinna wynosić 15,00 zł. od każdego

mieszkańca na miesiąc.

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi, którego składowe to: koszty odbierania, transportu,

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego

zbierania odpadów, obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Uzyskiwane wpływy z opłat od właścicieli

nieruchomości nie dają takich możliwości, a koszty wynikające z obowiązującej umowy

przetargowej, których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań

wynikających z ustawy, są znacznie od nich wyższe.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Tczów jest

uzasadnione.
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