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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i 3, w związku 
z art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: 

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), tj. 
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. Ustala się od 1 lipca 2022 roku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Gorzyce, w wysokości 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Ustala się od 1 lipca 2022 roku podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości 96,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj.Śl. z 2019 r. poz. 8214). 

§ 5. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy 
Gorzyce. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty. 

W Gminie Gorzyce od 2013 r. metodą ustalenia opłaty jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy. 

Uchwała przewiduje dwie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych: podwyższoną 96,00 zł 
miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz niższą 32,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, 
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Uchwalenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 96 zł i odpowiednio 
32 zł od 1 lipca 2022 r. spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania systemu odbioru odpadów na 
terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku. 

Do przetargu przystąpiły trzy firmy, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. na kwotę 8.988.276,24 zł. 

Powyższa oferta jest jednak wyższa niż wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez mieszkańców gminy 
przy dotychczas obowiązujących stawkach. W związku z tym, że koszty odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej pokrywane powinny być z pobranych opłat, zaistniała 
konieczność zmiany stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Nowa stawka, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2022 r. w wysokości 32,00 zł nie pokryje wszystkich 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co wymaga zapewnienia w budżecie gminy 
na 2022 r. środków w wysokości 291.092,26 zł. (dopłata do mieszkańca w wysokości 2,60 zł miesięcznie). 

Rada Gminy Gorzyce uchwałą Nr XXXV/332/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku, uchwaliła 
możliwość pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku gdy środki pozyskane 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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