
UCHWAŁA NR XVI/103/2019
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi z nieruchomości na terenie gminy Gardeja oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2  pkt 1,  ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 6j ust. 1 
pkt 1 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019r., 
poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gardeja, 
powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość  oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny wynosi:

1) 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

1) 36,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość ;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 4. Traci moc uchwała III/19/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 stycznia 2019r., poz. 283).

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Gardeja oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Gardeja.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Zbigniew Duszyński
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz stosownie do art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) rada
gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty.
Zgodnie z art. 6r ust. 1aa i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) są przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, które obejmują:
a) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c) obsługę administracyjną systemu;
d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Biorąc pod uwagę powyższe, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się
bilansować (pokrywać w całości koszty i nie generować dodatkowych kosztów dla gminy).
Pozostawiając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym
poziomie, w latach 2020 – 2021 wpływy z tego tytułu (przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy
zamieszkujący daną nieruchomość obowiązani do ponoszenia opłaty będą ją uiszczać) wyniosą
1.735.848,00 zł zaś koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
kształtować się będą na poziomie 2.617.894,60 zł. W związku z tym powstanie różnica w kwocie
882.046,60 zł, której gmina nie może pokrywać z innych dochodów.
Wobec powyższego istnieje konieczność podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Proponuje się następujące podwyżki:
1. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny z kwoty 12,00 zł miesięcznie, na proponowaną kwotę stawki 18,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
2. stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny z kwoty 24,00 zł miesięcznie, na proponowana kwotę
stawki 36,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Uwzględniając powyższe, po podniesieniu stawek, wpływy z opłat w latach 2020 – 2021 (przy
założeniu, że wszyscy mieszkańcy zamieszkujący daną nieruchomość obowiązani do ponoszenia
opłaty będą ją uiszczać) wyniosą 2.785.536,00 zł, co pozwoli zniwelować powstały deficyt.
W związku z upływem z dniem 31.12.2019 r. obowiązującej umowy z dotychczasowym
Wykonawcą zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gmina Gardeja ogłosiła przetarg na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na lata 2020 – 2021. Postepowanie
przetargowe przeprowadzane było dwukrotnie .
W I postepowaniu przetargowym (ogłoszonym na okres 24 miesięcy) najniższa oferta opiewała na
kwotę 1.103.578,56 zł brutto, przy czym gmina była w stanie przeznaczyć na to zadanie kwotę
786.080,88 zł brutto, przez co przetarg musiał zostać unieważniony.
W II postepowaniu przetargowym (ogłoszonym na okres 24 miesięcy) najniższa oferta opiewała na
kwotę 970.838,40 zł brutto, przy czym gmina przeznaczyła na to zadanie kwotę 1.029.100,00 zł
brutto. Co postanowiło zakończyć postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Gardeja.
W poniższej kalkulacji przedstawiono wyliczenie środków jakie są niezbędne do funkcjonowanie
w gminie Gardeja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2020 – 2021 w tym odbiór
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i zagospodarowanie.
Kalkulacja po przetargu na odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku
PUM 485.419,20zł brutto na 12 miesiące (miesięcznie 40.451,60) odbiór
Gilwa 559.561,00zł brutto na 12 miesiące (miesięcznie 46.630,08) zagospodarowanie przy
szacunkowej stawce 432,00zł brutto za 1Mg odpadów
Obsługa adm. 222.000,00zł na 12 miesiące (miesięcznie 18.500,00) 1.266.980,20zł
Planowana wartość środków pochodzących z opłat 867.924,00zł przy stawce 12,00zł
Brakująca kwota - 399.056,20zł (miesięcznie – 33.254,68zł)

Kalkulacja po przetargu na odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku
PUM 485.419,20zł brutto na 12 miesięcy (miesięcznie 40.451,60) odbiór
Gilwa 643.495,20zł brutto na 12 miesięcy (miesięcznie 53.624,60) zagospodarowanie przy
szacunkowej stawce 496,80zł brutto za 1Mg odpadów
Obsługa adm. 222.000,00zł na 12 miesięcy (miesięcznie 18.500,00) 1.350.914,40zł
Planowana wartość środków pochodzących z opłat 867.924,00zł przy stawce 12,00zł
Brakująca kwota - 482.990,40zł (miesięcznie - 40.249,20zł)
W niniejszej uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na
terenie gminy Gardeja przyjęto iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Wybierając tą metodę uznano, że jest ona najbardziej sprawiedliwa, gdyż ilość powstających
odpadów zależna jest od liczby osób je wytwarzających. Zostały również zgodnie z ustawą
zastosowane różne stawki opłaty.
Przy zachowaniu obecnie obowiązujących stawek opłat gmina nie jest w stanie zapewnić
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stąd niezbędne jest
podwyższenie opłat do takiej wysokości, aby to funkcjonowanie było możliwe.
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