
UCHWAŁA NR XXXII/331/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 i art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2a pkt. 1 i ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. 
zm.) 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. W uchwale nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o której mowa w § 
1 w wysokości 36,60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość”;. 

2. W § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości 73,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z dniem 1 lutego 2022 roku. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDEB0724-E6A1-4CDD-B26B-DD38FC243A86. Podpisany Strona 1



 
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. 

W celu zapewnienia prawidłowe funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi konieczne jest ustalenie i pobieranie od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości umożliwiającej realizację całości zadania własnego, jakim jest gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Na koszty systemu, o którym mowa powyżej składają się koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych oraz koszty administracyjne systemu. 

Konieczność zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika 
zarówno z rosnącej ilością odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, jak i wzrostu kosztów 
zagospodarowania odpadów na instalacji, do której są one przekazywane. 

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 36,60 zł od osoby w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny.  Proponowana stawka opłaty wynika  z poniższego wyliczenia, w tym 
uwzględniającego liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę oraz ilość wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów: 

I. Koszty Gminy: 

1.Koszt dzierżawy pojemników : 7.380,00 zł rocznie 

7.380,00 zł : 7.233 osoby = 1,02 zł/mk/rocznie 

2.Koszty zakupu pojemników na odpady : 20.000,00 zł rocznie 

20.000,00 zł : 7.233 osoby = 2,76 zł/mk/rocznie 

3.Koszty administracyjne systemu 

123.000,00 zł : 7.233 osoby = 17,01 zł/mk/ rocznie 

(koszty osobowe pracowników – przyjęto 1 etat w Referacie Fn i ½ etatu w Referacie OŚ) 

Razem: 20,79 zł/mk/rocznie : 12 miesięcy = 1,74 zł/mk/miesięcznie 

II.Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (koszty podmiotu odbierającego odpady 
i przekazującego je do zagospodarowania): 

1.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

3.022.236,72 zł : 7.233 osoby = 417,84 zł/mk/rocznie 

Razem : 417,84 zł : 12 miesięcy = 34,82 zł/mk/miesięcznie 

Ogółem: 

I –  Koszty Gminy                  II – Koszty odbioru i zagosp. odpadów 

1,74 zł/mk/miesięcznie     +         34,82 zł/mk/miesięcznie 

                  = 36,56 zł/mk/miesięcznie  ≈ 36,60 zł/mk/miesięcznie 

Różnica 4 gr pomiędzy stawka wyliczoną a zaproponowaną wiąże się z planowanym przeznaczeniem  na 
usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”. 

Co ważne, w/w stawka nie wykracza poza dopuszczalne maksymalne stawki, ustalane stosownie do 
art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w oparciu o przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł. 
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Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
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. 

Termin wejścia w życie niniejszej uchwały jest dłuższy niż upływ 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, co jest zgodne z art. 4 ust. 1 in fine ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), 
a nadto pozwoli mieszkańcom gminy – adresatom uchwały na przygotowanie się do proponowanej zmiany. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDEB0724-E6A1-4CDD-B26B-DD38FC243A86. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 zm. Ustęp 1

	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 zm. Ustęp 2


	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



