
UCHWAŁA NR XXIV/164/2020 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr III/14/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru 
metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krośnice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz U.2019.2010 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krośnice wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie."; 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł miesięcznie.". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę Nr III/14/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krośnice. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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UZASADNIENIE

Art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.2019.2010 ze zm.)/ zwanej dalej „ustawą”, zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.

Powyższy obowiązek Rada Gminy Krośnice wypełniła w dniu 27 grudnia 2018 r. podejmując uchwałę Nr
III/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy
Krośnice, zmienioną uchwałą nr XVII/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Ustalono wówczas, że opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, która wynosiła miesięcznie odpowiednio 20,00 zł
(nieruchomości prowadzące segregację) oraz 40,00 zł (nieruchomości nie wypełniające obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny).

Powyższa stawka i wpływy z niej nie pokrywają obecnie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
tj.: kosztów ponoszonych na rzecz firm świadczących usługi odbioru, transportu i zagospodarowania
odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Wierzchowicach. Konieczna jest więc zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami.

Wobec powyższego proponuje się niniejszą uchwałą pozostawienie sposobu naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami bez zmian (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz ustalonej stawki opłaty) oraz zmianę stawek na następujące:
- 30,00 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 60,00 zł miesięcznie/osobę jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny (odpady są zbierane i odbierane jako zmieszane).

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązana została w
art. 6k ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy do uwzględnienia: liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilości
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają
sezonowo.
Dodatkowo zgodnie z art. 6k ust. 1 rada gminy zobowiązana jest do określenia stawki opłaty podwyższonej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość stawki opłaty podwyższonej musi być
nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę
gminy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Proponowane stawki opłat zostały skalkulowane i oszacowane w oparciu o następujące dane:
a) liczba mieszkańców zamieszkujących gminę Krośnice - liczba zdeklarowanych mieszkańców gminy -

6638 osób, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uznać, iż wszyscy mieszkańcy
zobowiązani są zadeklarować segregację odpadów,

b) ilość oddawanych oraz wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych:
- łączna ilość odpadów komunalnych odebranych w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku oraz
szacowanych do oddania w okresie lipiec - grudzień 2020 roku wynosi 2000 Mg, w tym zmieszane
odpady komunalne 1160 Mg, odpady ulegające biodegradacji 190 Mg, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale 365 Mg, szkło 225 Mg, papier 60 Mg
- łączna ilość odpadów komunalnych przewidzianych do oddania w 2020 roku przez mieszkańców
Gminy Krośnice do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchowicach 180Mg, w
tym m. in. odpady budowlane i rozbiórkowe 90 Mg, meble i odpady wielkogabarytowe 55 Mg, opony
12 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 8 Mg.

c) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie Gmina Krośnice
będzie zobowiązana ponieść w roku 2020 w wysokości 1 700 000,00 zł ustalone zostały na podstawie:
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- kosztów wynikających z zawartych umów na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Wierzchowicach,
- kosztów doposażenia, utrzymania i zapewnienia obsługi osobowej Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych,
- cen wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Krośnice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach
w okresie od września do grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek
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