
UCHWAŁA NR XXI/151/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6j ust.1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust 4a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Gniezno, jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej w §2 uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł  miesięcznie 
od jednego mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania 
odpadów w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 78,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3214) 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2019 roku Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę nr VIII/51/2019 w sprawie wyboru

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.

Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3214) określającą metodę naliczenia stawki oraz stawki opłaty

przyjętej w gminie Gniezno.

Przy ustalaniu stawki opłaty organ stanowiący związany jest bezwzględnie z kalkulacją kosztów

funkcjonowania systemu, w tym kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z art. 6 r ust. 2

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu na które składają się: odbieranie, transport,

zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktu

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania systemu, które gmina Gniezno będzie musiała

ponieść w roku 2020 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, skalkulowano podwyższenie o

ok. 55% kosztów transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych przez wykonawce. Na podstawie

oferty przetargowej przewidywane koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na rok

2020 kształtują się na poziomie 3.300.000,00 zł., jest to o 1.175.757,18 zł więcej w porównaniu z rokiem

2019 a dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu powiększone o ceny towarów i usług kształtują

się na poziomie 160.000,00 zł. W zaistniałej sytuacji niemożliwym stanie się pokrycie kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy dotychczas obowiązujących

stawkach uchwalonych w roku 2019, na podstawie których szacunkowe wpływy kształtują się na poziomie

2.279.748,00 zł.

Zgodnie z zasadą samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest

zwiększenie wysokości stawki od jednej osoby zamieszkałej na nieruchomości z 14,00 zł na 26,00 zł.

W oparciu o art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który określa minimalne i

maksymalne kryteria opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, na terenie gminy Gniezno

ustalono stawkę opłaty podwyższonej w kwocie 78,00 zł od jednego mieszkańca.

Stosownie do art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze

uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady

komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W celu wywiązania się Rady Gminy Gniezno z

ustawowego obowiązku wprowadzenia zwolnienia ustalono ulgę dla właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku

przydomowym w kwocie 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Ulga ta obliczona została na
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podstawie szacowanych kosztów transportu i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji oraz

liczby mieszkańców.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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