
 
      

Uchwała  Nr  XXI/148/2012 
Rady Gminy Janowice Wielkie 

z dnia 28 grudnia 2012r. 

 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 
Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.)  Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie, 
powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej dla wskazanego sposobu 
zbierania i odbierania odpadów w ust.2 i 3. 
2 . Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i  
odbieranymi w sposób nieselektywny na nieruchomościach zamieszkałych wynosi 17,22 

zł za jednego mieszkańca. 
3. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 
odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych ulega obniżeniu i 
wynosi 11,48 zł za jednego mieszkańca, a w przypadku dodatkowego gromadzenia 

odpadów zielonych we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej 
nieruchomości zamieszkałej wynosi 9,18 zł za jednego mieszkańca. 

 
§ 2  

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie, 
powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn pojemników, w którą 

należy wyposażyć daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej dla wskazanego 
sposobu zbierania i odbierania odpadów w ust.2 i 3. 
2. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 
odbieranymi  w sposób nieselektywny z nieruchomości niezamieszkałych wynosi 22,50 zł 

za jeden pojemnik 120 l. 
3. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 
odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości niezamieszkałych ulega obniżeniu  i 

wynosi 15,00 zł za jeden pojemnik 120 l. 
 

§ 3  
1. W przypadku stosowania większych pojemników obciąża się właścicieli nieruchomości 
odpowiednią wielokrotnością opłaty za jeden pojemnik. 
2. W przypadku stosowania mniejszych pojemników niż 120 l obciąża się właścicieli 
nieruchomości opłatą za każdy taki pojemnik jak za pojemnik 120 l. 
 

§  4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 
 

§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 
 
Projekt Wójta Gminy Janowice Wielkie 

Sporządzili: M. Kamiński i T. Chrząstowski 

Data sporządzenia 14.12.2012 r. (2) – popr. Komisji: inna forma. Autopopr.: stawki, uzasadnienie 

Akceptacja formalnoprawna: adw. J. Konkol: 14.12.2012 r.  
 
 



UZASADNIENIE 
 

Wedle art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
Zgodnie z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
1. Rada gminy, w drodze uchwały:  
1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali 
stawkę takiej opłaty;  
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  
2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:  
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;  
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;  
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2;  
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych 
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  
3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.  
 
Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Przyjęta 
metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanej stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Natomiast na terenie nieruchomości niezamieszkanej, opłata 
stanowi iloczyn pojemników i stawki opłaty za pojemnik. 
 
W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanych 
przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty 
wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają 
odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 
 
Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny.  
 
Stawka za mieszkańca: Przyjęto wyliczenie ton odpadów wytwarzanych w gminie rocznie jako średnią pomiędzy danymi gminy za 2011 
rok a prognozą WPGO na 2012 rok (865,67 ton rocznie). Ponadto z uwagi na ewentualne niedoszacowania ilości odpadów oraz trudność 
w przewidzeniu zachowań konsumentów, ilości odpadów objęto współczynnikiem 1,2 tj. powiększonym o 20% w stosunku do przyjętych 
ilości. Ponieważ cena brutto odpadów wywożonych z gminy w 2011 r. wynosiła 356,40 zł za tonę (przy czym 1 tona odpowiada 5 metrom 
sześc.), to całościowy koszt dla gminy wyniósł 370229,75 zł brutto. Koszt należy podzielić przez liczbę mieszkańców 4215 osób. Do kosztu 
należy dodać nowe obowiązki, w skali roku: dostarczanie worków (1 zł/os/m-c): 50580 zł, prowadzenie gminnego punktu selekcji (1 
zł/os/m-c): 50580 zł, kampanię edukacyjną (0,10 zl/os/m-c): 5058 zł, wywóz gabarytów 1 raz w roku (0,50 zł/os/m-c): 25290 zł, koszt 
obsługi administracyjnej -1 etat: 30000 zł (płaca brutto z ZUS), koszty eksploatacyjne (druki i doręczanie deklaracji, korespondencja, tusze 
do drukarki, drobny sprzęt biurowy itp.): 6000 zł. Z różnych powodów (losowych, braku kontaktu, niepłacenia w terminie albo w ogóle, co 
będzie wymagać spraw sądowych) przyjęto współczynnik nieściągalności 8% (przyjmując tym samym, że egzekucja będzie prawie tak 
samo skuteczna jak należności podatkowych). Tym samym przychody konieczne wynoszą 580756,77 zł rocznie, zatem na każdego z 
4215 mieszkańców: 137,78 zł rocznie tj. 11,48 zł miesięcznie. Oczywiście stawki mogą ulec zmianie w następstwie bardziej 
uszczegółowionych wyliczeń, wynikających nie z szacunków wstępnych, ale wykonania realnego. Ponadto decydujący wpływ na wartość 
stawek będzie miał przetarg, który wyłoni operatora. Model gospodarki odpadami zakłada, że gmina nie może czerpać dochodu z 
prowadzenia tego rodzaju działalności, więc w sytuacji niskich cen oferty operatora, kwoty mogą zostać odpowiednio obniżone. W sytuacji 
zaoferowania cen wysokich, zadaniem gminy będzie znaleźć środki na obsługę systemu odbioru odpadów w budżecie gminy lub podnieść 
wysokość stawki. Stawka 11,48 zł miesięcznie jest podstawą do wyliczenia stawek pozostałych: za brak selekcji +50%, tj. łącznie 17,22 zł 
oraz za zaselekcjonowanie i dodatkowe kompostowanie: -20% tj. 9,18 zł. Stawki nie są objęte podatkiem VAT i mają wartość ostateczną 
dla zobowiązanych do ich ponoszenia. 
 
Stawka za pojemnik: 15,00 zł w przypadku selekcji i 22,50 zł w przypadku braku selekcji (+50% w stosunku do prowadzonej selekcji ma 
charakter zachęcający do podjęcia się selekcji). Wynika z kwoty całkowitej (370229,75 zł brutto) płaconej operatorom przez podmioty z 
terenu gminy za ilość metrów sześc. (średnio przyjęto 4328,35 m sześc.) oraz zastosowania współczynnika wzrostu ilości odpadów o 20% 
(współczynnik 1,2 wynika z ewentualnych niedoszacowań ilości śmieci obecnie i zachowań konsumentów pod rządami nowego systemu), 
w rezultacie czego obecnie uważa się, że funkcjonuje stawka 102,64 zł. Ażeby nie ograniczać zainteresowania podmiotów gospodarczych 
działalnością na terenie gminy, przyjmuje się większą stawkę górną, jednak liczyć należy, że rynek w warunkach konkurencji samodzielnie 
ustali stawki w tych granicach. Dodatkowo trzeba zauważyć, że nie da się przewidzieć przyszłych kwot za odbiór odpadów (do ustalenia w 
przetargu), w tym cen na wysypiskach (RIPOK).  

 


