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WNIOSEK 

 

 Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2361 z późn. zm.), Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty. Rada Gminy Komprachcice dokonała wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalono stawkę tej opłaty. W przedmiotowej uchwale tj. uchwale Nr XXVII.153.2020  

z dnia 4 listopada 2020 r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

 Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływ z opłat za 

gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, na które składają się: 

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- obsługa administracyjna systemu, 

- wzrost wynagrodzenia pracowników, 

- wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat 

nie wystarczą do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2022 r. W związku z powyższym w celu ustalenia 

wysokości stawki opłat na takim poziomie, który pozwoli na osiągniecie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć 

koszty funkcjonowania systemu, dokonano szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów 

funkcjonowania systemu na terenie Gminy Komprachcice. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku stwierdzono, iż 

w celu zapewnienia wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych w roku 2022, konieczne 

jest zwiększanie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w następujący sposób: 

 

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość – 37,00 zł za osobę; 

2) 3-4 osoby zamieszkujące daną nieruchomość – 36,50 zł za osobę; 

3) 5-6 osób zamieszkujących daną nieruchomość – 36,00 zł za osobę; 

4) 7 osób i więcej zamieszkujących daną nieruchomość – 35,00 zł za osobę. 

- jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w trzykrotnej wysokości stawki określonej powyżej, tj.: 

1) 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość – 111,00 zł za osobę; 

2) 3-4 osoby zamieszkujące daną nieruchomość – 109,50 zł za osobę; 

3) 5-6 osób zamieszkujących daną nieruchomość – 108,00 zł za osobę; 

4) 7 osób i więcej zamieszkujących daną nieruchomość – 105,00 zł za osobę. 
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