
UCHWAŁA NR XX/222/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 września 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 i art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po przeprowadzeniu 
konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875) zmienioną uchwałą Nr 
XXIX/179/16 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 września 2016 r., poz. 4515) i uchwałą Nr LI/338/2010 
Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy 
Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie miasta Poręba, ustalana jest zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), tj. jako iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynikającej z §2 niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 
w wysokości 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/115/19 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2019 r. roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zmianami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 listopada 2020 roku. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty.

Zgodnie z założeniami w/w ustawy gminny system gospodarki odpadami komunalnymi ma być
systemem samofinansującym się. W związku z tym aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie
konieczne jest ustalenie i pobieranie od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości umożliwiającej realizację całości zadania własnego, jakim jest gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Konieczność zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się
z rosnącą ilością odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości w Porębie:

- w roku 2018 – 2.950,70 Mg,

- w roku 2019 – 3.293,60 Mg,

- w roku 2020 (7 miesięcy) - 2.129,00 Mg odpadów.

Na wysokość przedmiotowej stawki wpływa również wzrost kosztów obsługi administracyjnej systemu
oraz wiele czynników niezależnych od gminy, jak :

- rosnąca wysokość opłaty za składowanie odpadów (tzw. opłata marszałkowska) - w roku 2017 
wynosiła ona 24,15 zł/Mg, w roku 2018 - 140 zł/Mg, w roku 2019 - 170 zł/Mg, w roku 2020 – 270 zł/Mg,

- rosnące koszty instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (w tym wzrost płacy minimalnej,
wyższe ceny energii i paliw, wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania
odpadów),

- obowiązek osiągnięcia wysokich poziomów odzysku odpadów (za rok 2018 – 30%, za rok 2019 – 40%,
za rok 2020 – 50%),

- spadek cen i popytu na surowce wtórne przy braku odpowiedniej liczby instalacji do zagospodarowania
odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki należy stwierdzić, że obowiązujące obecnie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na pokrycie faktycznych kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Porębie.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie miasta Poręba konieczna jest zmiana wysokości obecnie obowiązującej stawki poprzez jej
podwyższenie do kwoty 29,00 zł od osoby w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Wskazana powyżej wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona
w oparciu o następujące wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku :

1.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.220.475,00 zł

2.Dzierżawa pojemników 1100 l na odpady komunalne – 3.690,00 zł

3.Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 42.571,83 zł

oraz koszt zakupu pojemników na odpady komunalne – 15.288,90 zł

Razem: 1.282.025,73 zł

Zatem wysokość stawki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi :

1.282.025,73 zł : 7342 osoby : 6 miesięcy = 29,10 zł/ osobę/ miesiąc.

Powyższa kalkulacja opiera się na faktycznie odebranych i zagospodarowanych ilościach odpadów
komunalnych w I półroczu 2020 roku oraz uwzględnia koszty zakupu pojemników na odpady komunalne
(w tym przeznaczonych na wymianę pojemników, które uległy uszkodzeniu). Ze względów poprawności
księgowania proponuje się przyjęcie stawki w wysokości 29,00 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
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w gminach rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki
ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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