
 
UCHWAŁA NR IV / 27 / 2015 

RADY GMINY KROTOSZYCE 
z dnia 20 lutego 2015 r.  

 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 6 c ust. 2, art. 6 j,  
art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 
2013. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
 Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata miesięczna 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi zryczałtowaną opłatę od gospodarstwa 
domowego w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość ustaloną w § 
2. 
 

§ 2 
 
1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla odpadów niesegregowanych w wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 30,00zł, 
2) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 53,00zł, 
3) gospodarstwo domowe 3i4 osobowe –83,00zł, 
4) gospodarstwo domowe 5 i więcej osobowe –98,00zł. 

 
2. Ustala się niższą miesięczną zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla odpadów segregowanych w 
wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 21,00zł, 
2) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 36,00zł, 
3) gospodarstwo domowe 3i4 osobowe – 58,00zł, 
4) gospodarstwo domowe 5 i więcej osobowe – 70,00zł. 

 
3. Ustala się niższą miesięczną zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla odpadów segregowanych 
gdzie odpady organiczne zagospodarowane są w przydomowym kompostowniku w wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 20,00zł, 
2) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 35,00zł, 
3) gospodarstwo domowe 3i4 osobowe – 55.00zł, 
4) gospodarstwo domowe 5 i więcej osobowe – 65,00zł. 
 

§ 3 
 



1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w zależności od pojemności pojemnika przy 
prowadzeniu selektywnej segregacji odpadów:  

1) 110 i 120 l. – 40,00 zł, 
2) 240 l.– 60,00 zł, 
3) 1100 l. – 230,00 zł. 

 
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w zależności od pojemności pojemnika bez 
prowadzenia segregacji odpadów: 

1) 110 i 120 l. – 60,00 zł, 
2) 240 l.– 90,00 zł, 
3) 1100 l. –315,00 zł. 

 
§ 4 

 
1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach na których 
nie zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn stawki określonej w § 3 oraz ilości 
pojemników o określonej pojemności. 
3. Ilość i rodzaj pojemników na odpady komunalne ustalana będzie na podstawie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.  
4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, na której w części zamieszkują 
mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie  
z §2 pkt.1 lub 2 i § 3 pkt.1 lub 2. 
5. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała. 
 

§ 5 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 

§ 6 
 
Traci moc uchwała nr XXIV/201/2014 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 lutego 2014 r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 995). 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 



Uzasadnienie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                         

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w sprawie dokonania 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy Krotoszyce. 

 Zgodnie z art. 6c ust. 1 ww ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina Krotoszyce 

przejęła również obowiązek odbioru odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych na mocy 

podjętej uchwały nr XV/137/2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych to opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość.  

Dla nieruchomości niezamieszkałych sposób naliczania opłat nie ulega zmianie i opłata 

naliczana jest w zależności od pojemności pojemnika oraz prowadzenia segregacji odpadów. 

Spośród innych wymienionych w w/w ustawie metod, takich jak ustalenie opłaty                               

w zależności od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, w zależności od ilości osób, 

powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego, proponowana metoda ustalenia 

opłaty (od gospodarstwa domowego w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość), jest w warunkach naszej gminy najbardziej zasadna, gdyż z jednej strony ilość 

powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących 

na niej osób, z drugiej zaś koszt obsługi nieruchomości (odbioru odpadów) i zaopatrzenia  

w pojemnik jest stały, niezależny od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, nie można 

zatem jednakową stawką obciążyć wszystkich gospodarstw.  

Przy ustalaniu stawek opłat wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę 

Krotoszyce oraz ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. Oszacowano koszty 

funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty te w całości 

muszą być pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



Szacuje się, że koszt funkcjonowania całego systemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 

dnia 31 grudnia 2015 r. wyniesie 551 804,00 zł. 

Na terenie gminy mieszka wg złożonych deklaracji ok. 2820 mieszkańców w 890 

gospodarstwach domowych o następującej strukturze: 

 152 gospodarstw 1 osobowych  

 248 gospodarstw 2 osobowych 

 339 gospodarstw 3 i 4 osobowych 

 151 gospodarstw 5 i więcej osobowych 

 Nie ma na terenie gminy nieregularnie przebywających mieszkańców, gmina nie ma charakteru 

turystycznego, więc nikt nie przyjeżdża na okresy krótsze. 

Do ustalenia stawki opłat na gospodarstwo przyjęto ww kwotę 551 804,00 zł. Kwotę tą 

podzielono przez liczbę 933 (890 gospodarstw domowych i 43 nieruchomości niezamieszkałe), co 

dało stawkę 591,43zł rocznie od nieruchomości. Stawka ta podzielona przez 12 miesięcy dało 

stawkę końcową- w wysokości 49,28 zł, a po jej zaokrągleniu do pełnych złotych – 49,00 zł.  

Przyjęto szacunkowo, że koszt stały niezależny od ilości osób szacowany w oparciu indywidualne  

wyceny firm wywozowych dla 1 gospodarstwa domowego wynosi ok. 24,00zł/mies. do tej kwoty 

doliczane są koszty zagospodarowania odpadów (ok. 300,00zł/Mg) zależne od ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość, koszty odbioru  szkła i plastiku od właścicieli nieruchomości 

(jeden raz na miesiąc) , koszty obsługi pojemników typu „iglo” (teren całej gminy – pojemniki na 

plastik, szkło, papier)  , koszty odbioru i zagospodarowanie przeterminowanych leków z apteki  

i ośrodków zdrowia, koszty odbioru i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. 

 Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krotoszyce jest jedną z podstawowych 

uchwał, jakie gmina zobowiązana jest podjąć, a także niezbędna, aby nowy system gospodarowania 

odpadami mógł funkcjonować. 

 
 


