
UCHWAŁA NR XX/158/2021 
RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3,w związku z art. 6j ust.1 pkt. 1 ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) – Rada 
Gminy Trzydnik Duży uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  o których mowa w art. 6j ust.1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 
17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

3. Ustala się podwyższoną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane z nieruchomości 
w sposób selektywny,  w wysokości 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. 

4. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku nieruchomości, o której mowa     w § 
1 ust. 2 kwota zwolnienia wynosi 2,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 3,00 zł 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł, 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł, 

4) o pojemności 1 100 l – w wysokości 58,00 zł, 

5) o pojemności 3000 l – w wysokości 158,00 zł 

6) o pojemności 7000 l – w wysokości 368,00 zł 

7) worek o pojemności 60 l – 9,00 zł 

8) worek o pojemności  120 l – 18,00 zł. 

2. Ustala się stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 9,00 zł, 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 18,00 zł, 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł, 

4) o pojemności 1 100 l – w wysokości 174,00 zł, 

5) o pojemności 3000 l – w wysokości 474,00 zł 

6) o pojemności 7000 l – w wysokości 1.104,00,00 zł 

7) worek o pojemności 60 l – 27,00 zł 

8) worek o pojemności 120 l – 54,00 zł. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzydnik Duży. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Trzydnik Duży Nr XIX/154/2020 z dnia 29 grudnia  2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ryszard Serafin 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy 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 biorąc pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Uchwałą Nr XX/158/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. Rada Gminy Trzydnik Duży dokonała wyboru
metody naliczania opłaty uchwalając, że dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.

Dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne opłata naliczana będzie
proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanego pojemnika lub worka na odpady.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługę administracyjną systemu,

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Fakultatywnie z opłat mogą zostać pokryte koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2a-2c ustawy tj.:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym,

2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
niebędących odpadami,

3) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ponadto środki pochodzące z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
gmina może wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem terenów przeznaczonych do
użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich
opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym oraz organizację i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów.

W grudniu br. ogłoszono przetarg na roczną usługę obejmującą „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Trzydnik Duży”, w którym
została złożona tylko jedna oferta przez EKOLAND Polska Sp. z o.o.

Oferta opiewa na kwotę 897.298,02 zł, a jej wartość wynika z iloczynu ilości odpadów komunalnych
mogących powstać na terenach wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Trzydnik Duży i stawki opłaty
za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów a także wyposażenie nieruchomości w pojemniki na
odpady komunalne.

Szacowana masa odpadów podana w przetargu wynosiła – 606,96 Mg w skali roku. Stawka opłaty za
1 Mg odpadów uzyskana w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego jest uzależniona od rodzaju odpadu.

Z uwagi na nową umowę i związane z tym zwiększone koszty na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty.

W kalkulacji oraz do wyliczenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
2021 rok wzięto pod uwagę wyżej wymienione przepisy, a w szczególności dane znajdujące się w zasobach
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Gminy Trzydnik Duży, tj.:

1.Liczba mieszkańców wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
4880 osób;

2.Liczbę nieruchomości mieszanych ( zamieszkałe i działalność gospodarcza) – 1630 szt.;

3.Szacunkową ilość odpadów komunalnych zbieranych na terenie Gminy Trzydnik Duży – 606,96 Mg (
50,58 Mg/m-c);

4.Szacunkowe wydatki na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
(umowa) w kwocie – 897.298,02 zł.

5.Szacunkowe wydatki na obsługę administracyjną - 103.760,00 zł.

Szacowane całkowite koszty gminnego systemu gospodarowania odpadami w 2021 r. nie powinny
przekroczyć kwoty 1.001058,02 zł.

Roczne koszty gospodarowania odpadami komunalnymi wytworzonymi przez mieszkańców na terenie
Gminy Trzydnik Duży szacowane są na kwotę 897.298,02 zł.

Uwzględniając powyższe stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na jednego
mieszkańca, wyliczona jako iloraz rocznych kosztów gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi i deklarowanej (w deklaracjach) liczby mieszkańców przedstawia się następująco:

1.001058,02 zł : 4880 : 12 miesięcy = 17,09 zł / miesiąc

Uwzględniając fakt, iż opłatę za odpady uiszcza dodatkowo ok 40 właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza) obliczoną wysokość
opłaty należy zmniejszyć do kwoty 17 zł.

Wprowadzono zwolnienie się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku nieruchomości, o której
mowa w § 1 ust. 2 kwota zwolnienia wynosi 2,00 zł.

W oparciu o przeprowadzoną kalkulację, proponowane równoważące dochody z wydatkami, należy
przyjąć stawkę opłaty w wysokości 17 zł na miesiąc od mieszkańca. Wysokość stawki opłaty, dla przyjętej
metody naliczania opłaty „za mieszkańca” nie przekracza 2% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem tj. 36,38 zł (2% z
1 819 zł), co jest zgodne z zapisami art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

W uchwale uwzględniono zmiany stawek opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności ze
względu na wzrost kosztów za gospodarowanie odpadami, przyjęte stawki zgodnie z zapisem art. 6k ust. 2a
pkt 5 ustawy – nie przekraczają 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
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