
UCHWAŁA NR XL/312/2022 
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz 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 2021 r. poz. 888 ze zm.)   Rada 
Miejska w Tucznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie Gminy Tuczno, zgodnie z którą opłata ta stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej 
w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
70,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. 
Woj. z 2020r. poz. 3100) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Izabela Kwiecińska 
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UZASADNIENIE 

Do  Uchwały Nr XL/312/2022 

Rady Miejskiej w Tucznie 

Z dnia 19 maja 2022r.  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty.  

 

 
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j 
ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. Po przeanalizowaniu dostępnych metod proponuje się 
pozostawienie dotychczasowej metody naliczania tej opłaty, zgodnie z którą stanowi ona iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.  

 
Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 
w art. 6r ust. 2-2b i 2d i są to koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 
administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Ze względu na znaczący wzrost kosztów obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty. W związku z powyższym, dokonano  analizy 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, która wykazała, że opłaty pobierane od 
mieszkańców nie pokryją kosztów, jakie gmina ponosić będzie na realizację zadania. Zgodnie z art. 6r 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zorganizowany system 
gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek 
ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Proponowana stawka opłaty 
zapewni bilansowanie się systemu gospodarki odpadami zgodnie z art. 6r. ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Na wprowadzenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ m.in. 
następujące czynniki: wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, wzrost kosztów za 
przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez instalację komunalną, W związku 
z powyższym należało wprowadzić nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych. 

Uchwalając nową stawkę opłaty, uwzględniono liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość 
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
i obsługi administracyjnej tego systemu.  

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż 
maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio czterokrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty 
określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85A2DC3F-E4E0-4B48-B28F-B64CF849471E. Podpisany Strona 1



Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w 
ustawie, przy czym proponuje się wzrost stawek dla odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie do 
poziomu 200% w stosunku do stawek określonych dla selektywnego sposobu gromadzenia odpadów. Taka 
relacja ma być zachętą do zwiększenia skuteczności w działaniach właścicieli nieruchomości do 
poprawnego, selektywnego gromadzenia odpadów.  
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85A2DC3F-E4E0-4B48-B28F-B64CF849471E. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie

		2022-05-19T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




