
UCHWAŁA NR XX/111/2020 
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

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

ustalenia stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 oraz 6j ust. 1 pkt 1 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 2020 r., 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie 
z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 25,50 zł miesięcznie od mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
51,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 10 marca 2016 r. 
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2059) oraz Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Miasta i Gminy 
Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Miasta i Gminy 
Jaraczewo z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020 poz. 677). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Tadeusz Pera 
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UZASADNIENIE

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

2019 poz. 2010 ze zm.) „z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania

odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi

administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

komunalnymi”. Zgodnie z założeniami ww. ustawy system gospodarki odpadami ma być systemem

samofinansującym.

Z przeprowadzonej kalkulacji kosztów i wpływów (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wynika, że

zaproponowana stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoli na sfinansowanie

kosztów poniesionych na odbiór i transport odpadów komunalnych dla wykonawcy wyłonionego w nowym

postępowaniu oraz na zagospodarowanie odpadów komunalnych w „Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w

Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Podniesienie wysokości stawki opłaty spowodowane jest coraz większą ilością zbieranych odpadów od mieszkańców

oraz dużym wzrostem cen za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz

segregowanych odpadów komunalnych sięgających w niektórych przypadkach ponad 100% w Instalacji Komunalnej

w Witaszyczkach.

Kalkulując stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miasta i Gminy Jaraczewo wzięła pod

uwagę:

- liczbę mieszkańców według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- miesięczny koszt związany z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów,

- miesięczny koszt funkcjonowania PSZOK,

- miesięczny koszt administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami,

- miesięczny koszt wynikający ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Dodatkowo zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawka opłaty

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieści się w przedziale od 2 do 4 krotności opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona zastosowanie w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i koniecznie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała
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