
UCHWAŁA NR XVI\96\2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały NR XVI/97/2016 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO z dnia 10 marca 
2016r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany od właścicieli nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę NR XVI/97/2016 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO z dnia 10 marca 2016r. 
w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany od właścicieli nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
z 2016r., poz. 2060). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020r. 

 

Przewodniczący Rady 

Roman Matuszak
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XVI/96/2020 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Rada Gminy Jaraczewo przyjęła w 2013 roku obowiązek odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy 
Jaraczewo od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania było powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Z uwagi, iż przytoczony przepis daje Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo prawo, a nie nakłada obowiązek objęcia 
nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych, korzystając z tego przywileju, postanawia 
się uchylić przedmiotową uchwałę. 

Decyzja o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych spowodowana jest między innymi drastycznie 
rosnącymi kosztami odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, przekładającymi się na wzrost 
opłat ponoszonych przez mieszkańców. Od 01 maja 2020 roku instalacja zagospodarowująca odpady tj. ZGO 
Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Witaszyczkach ponownie podniosła ceny za 
przyjęcie odpadów. 

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. wygasa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a istnieją 
obawy, że z uwagi na sytuacje szczególne tj. związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wartość umowy na kolejny okres może być wyższa 
od obecnie obowiązującej, być może w znacznej wysokości, biorąc pod uwagę obowiązki jakie będą musiały 
sprostać przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne. Należy również mieć na uwadze obciążenia 
wynikające ze wzrostu płacy minimalnej oraz ubezpieczeń społecznych. 

Dodatkowo należy zauważyć, że w związku ze znacznymi zmianami przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w szczególności w zakresie wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w nieruchomościach niezamieszkałych, ww. nowelizacja wskazuje wysokość opłat jakie należy 
ustalić za pojemnik 1100 l do wysokości nie wyższej niż 3,2 % przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę, a za worek o pojemności 120 l do wysokości nie wyższej niż 1 % tego dochodu, 
natomiast za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki są ustalane proporcjonalnie do 
ich pojemności. 

Biorąc pod uwagę, iż proponowane przez ustawodawcę stawki opłat za pojemnik są zaniżone i nie 
odzwierciedlają cen rynkowych, obniżenie stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do wysokości zgodnych z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, na pewno wpłynie negatywnie na bilans całego systemu gospodarowania 
odpadami. 

Dotowanie przez gminę odbioru i zagospodarowania jest niezgodne z przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się systemu z opłat wnoszonych przez 
mieszkańców. 

Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że obowiązywać będzie system, w którym każdy 
właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie zobowiązany posiadać 
indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, podpisaną z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Powyższe wpłynie na możliwość 
dokonywania uzgodnień pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem odbierającym odpady w zakresie ceny za odbiór 
odpadów, czy przede wszystkim częstotliwości ich odbioru, dostosowanej do potrzeb konkretnego 
przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Jaraczewo i zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta i Gminy 
Jaraczewo będzie sprawował kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia w/w umowy na odbiór 
odpadów komunalnych, a co za tym idzie uchylenie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od 
nieruchomości niezamieszkałych przez gminę, nie spowoduje zagrożenia dla należytego utrzymania czystości 
i porządku na terenie naszej gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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Burmistrz Miasta i Gminy 

Dariusz Strugała
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