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UCHWAŁA NR XIII.94.20
RADY GMINY KALINOWO
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi
na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6c oraz art. 6j
ust. 1 pkt 1 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na
terenie nieruchomości zamieszkałych oraz wysokość tej opłaty.
§ 2. 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3. Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się jako ryczałtową, za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 19,00 zł brutto miesięcznie od
jednego mieszkańca na danej nieruchomości.
2. Dla nieruchomości określonych w § 2 ust. 2 ustala się stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości 38,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości.
3. Dla nieruchomości określonych w § 2 ust. 3 ustala się stawkę opłaty w wysokości 181,90 zł brutto.
4. Dla nieruchomości określonych w § 2 ust. 3 ustala się stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości 363,80 zł.
§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, w wysokości 1,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca
dla danej nieruchomości.
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§ 5. Traci moc uchwała nr VII.42.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie
nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu wejścia jej w życie, z tym że § 3 ust. 3 i ust. 4 wchodzą w życie z dniem 01.01.2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Głębocki
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Kalinowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Z uwagi na konieczność dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej oucpg), w szczególności z uwagi na
obligatoryjny obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, podjęto czynności w
celu dostosowania odpowiednich uchwał Rady Gminy.
Stosownie do art. 6k wyżej wymienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, spośród metod określonych w art. 6j oraz ustala stawkę takiej opłaty, przy czym, określając
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę między innymi:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustępem 3. tegoż artykułu, Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie
wyższej niż czterokrotna wysokość ustalonej przez radę gminy stawki.
Stosując się do zapisów art. 6k ust. 2 ustawy oucpg przyjęto następujący sposób ustalenia stawki za
odbiór odpadów komunalnych:
1.016.363,50 zł : 4464 osób : 12 miesięcy = 18,97 zł  19.00 zł/miesiąc/osobę
gdzie:
1.016.363,50 zł – przewidywane roczne koszty Gminy Kalinowo na odbiór odpadów komunalnych
od
mieszkańców gminy objętych system ich odbioru, za okres: od 01.07.2020 do
30.06.2021 roku (w tym koszty odbioru i transportu odpadów uzyskane w
przetargu
nieograniczonym na ich odbiór i transport w tym okresie (566.363,50 zł) oraz
koszty
zagospodarowania odebranych odpadów na składowisku (400.000,00 zł) i koszty
administracyjne systemu: 50.000 zł)
4464 osób
- ilość osób objętych system odbioru odpadów komunalnych
Stosownie do zapisów art. 6k ust. 4a ustawy oucpg Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych. Mając to na względzie ustalono kwotę tego zwolnienia biorąc
pod uwagę procentowy wskaźnik ilości odebranych z terenu gminy odpadów ulegających biodegradacji w
stosunku do całkowitej ilości odebranych odpadów (za rok 2019) i ustalając na podstawie przyjętego
wskaźnika kwotę zwolnienia od stawki podstawowej:
(27,02 Mg : 1007,1 Mg) x 100% = 2,7%
gdzie:
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27,02 Mg

- masa odebranych z terenu gminy odpadów ulegających biodegradacji w roku

1007,1 Mg

- całkowita masa odebranych z terenu gminy odpadów w roku 2019

2019.

Sposób wyliczenia kwoty zwolnienia:
19,00 zł x 2,7% = 0,51 zł miesięcznie na osobę
gdzie:
19,00 - przyjęta miesięczna stawka opłaty do jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym
2,7% - procentowy wskaźnik zwolnienia, wyliczony – jak wyżej.
Z uwagi na zakładany wzrost zainteresowania mieszkańców kompostowaniem bioodpadów Rada
Gminy podniosła wyliczoną stawkę zwolnienia do kwoty 1,00 zł
Art. 6j ust. 3b nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia dla nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wyższej niż 10% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości. Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 roku (MP.2020.330) w sprawie
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. informuje, iż dochód
ten wynosi 1819 zł. W myśl przywołanego wyżej przepisu stawka opłaty ryczałtowej nie może przekroczyć
kwoty 181,90 zł brutto i taką stawkę zaproponowano w podejmowanej uchwale. Jednocześnie, zgodnie z art.
6k ust. 3 ustawy oupcg Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny, co w niniejszej uchwale uczyniono, ustalając stawkę opłaty podwyższonej na kwotę
363,80 zł brutto, a więc w wysokości dwukrotnej wysokości stawki opłaty dla odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny.

