
UCHWAŁA NR VIII/32/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1), ust. 3 i ust. 4, ust. 4a w związku 
z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r, 
poz. 1454 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 506) oraz §6 ust. 1 pkt 5) oraz § 8 ust. 6 pkt 4) Statutu Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej 
w art.6j ust. 1 pkt1) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 
w ust. 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 
18,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w ust. 1 w wysokości 36,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników z powstającymi na 
terenie danej nieruchomości odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w ust. 5 bądź ust. 6.

5. Ustala się następujące stawki opłaty za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości 
niezamieszkałej, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemność pojemnika Wysokość stawki (zł)
1) pojemnik o pojemności 120 l 27,00
2) pojemnik o pojemności 240 l 52,00
3) pojemnik o pojemności 770 l 154,00
4) pojemnik o pojemności 1100 l 179,00
5) pojemnik o pojemności 2200 l 333,00
6) pojemnik (kontener) o pojemności 7000l (KP7) 1340,00
7) pojemnik (kontener) o pojemności 10 000 l (KP10) 1900,00

6. Ustala się następujące stawki opłaty za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości 
niezamieszkałej, jeśli odpady komunalne nie  są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemność pojemnika Wysokość stawki (zł)
1) pojemnik o pojemności 120 l 42,00
2) pojemnik o pojemności 240 l 84,00
3) pojemnik o pojemności 770 l 259,00
4) pojemnik o pojemności 1100 l 364,00
5) pojemnik o pojemności 2200 l 735,00
6) pojemnik (kontener) o pojemności 7000l (KP7) 2520,00
7) pojemnik (kontener) o pojemności 10 000 l (KP10) 3570,00
8) pojemnik (kosz uliczny w miejscu publicznym) o 
pojemności 35-50 l

10,00

7. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w §1 ust. 1,
a w części nieruchomość, o której mowa w §1 ust. 4, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
sumę opłat obliczonych odpowiednio zgodnie z §1 ust. 2 bądź ust. 3 oraz §1 ust. 5 bądź ust. 6.
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§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwala Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” nr XVIII/81/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.

 

Zastępca Przewodniczącego 
Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego "EKO 

SIÓDEMKA"

Tomasz Chudy
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr XVIII/81/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” dokonało
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W obecnej chwili wpływy z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy stawkach określonych w w/w uchwale
nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności: koszty
odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi. Z powyższej opłaty Związek musi ponieść również koszty tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto środki
pochodzące z opłat powinny pokrywać w pełni koszty funkcjonowania gospodarki odpadami, a
jednocześnie nie powinny być przeznaczane na inny cel.
Zarząd Związku, po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów
funkcjonowania systemu zaproponował wprowadzenie od 1 września 2019r. opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:
- dla nieruchomości zamieszkałych: w wysokości 18 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował prowadzenie segregacji
odpadów oraz 36 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku braku
segregacji,
- odpowiednio o około 40% zwiększone zostały także opłaty za jednorazowy wywóz pojemnika
o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych.

Główną przyczyną znacznego wzrostu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest wzrost cen w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Ostrowie Wlkp. Bowiem zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywanie odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. Na mocy zapisów uchwały nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego”, gminy członkowskie Związku zostały przypisane do Regionu IX
gospodarki odpadami, w którym działają dwie instalacje: Regionalny Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z
o.o.. Zmieszane odpady komunalne z terenu Związku kierowane są do instalacji w Ostrowie
Wlkp., gdzie
od 1 stycznia 2019r. cena za zagospodarowanie 1 tony tych odpadów wynosi 449,28 zł brutto.
W roku 2018 cena ta wynosiła: 242,76 zł brutto (do końca maja) oraz 322,56 zł brutto
(od czerwca).

Kolejnym powodem zmiany stawek są rosnące koszty zagospodarowania odpadów
komunalnych gromadzonych selektywnie, w szczególności odpadów biodegradowalnych
(w roku 2018 – cena za zagospodarowanie 1 tony wynosiła 284,89 zł brutto, aktualnie 389,88 zł
brutto) oraz odpadów wielkogabarytowych (wzrost opłat za zagospodarowanie wyniósł
od 8% do 34%).
Dodatkowo, w związku ze wzrostem m.in. kosztów pracy (płace oraz ich opodatkowanie, składki
ubezpieczeniowe) w stosunku do przetargu z lat 2016-2018 wzrosły jednostkowe stawki za
odbiór odpadów:
- komunalnych (niesegregowanych) zmieszanych od 20 do 52%;
- ulegających biodegradacji do 52%.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, uiszczana przez właścicieli nieruchomości opłata
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna pokrywać wszystkie koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych W związku z powyższym opłata musi być
skalkulowana na poziomie pozwalającym na sfinansowanie całego systemu. Nie ma możliwości
prawnych dopłaty do systemu z budżetu gmin członkowskich.

Zaistniała zatem konieczność ponownego obliczenia opłaty i wprowadzenia zmian,
tak by system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku był samofinansujący
się.
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