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UCHWAŁA Nr …………………. 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia …………… 2019 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 

 

Na podstawie art. 6k ust. 1, 2a, 3 i 4a oraz art. 6j ust. 1pkt.1, 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) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  

 

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

§1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty określonej w § 2 ust. 1-3 niniejszej uchwały. 

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie  

z § 3 niniejszej uchwały. 

3. Przez liczbę worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości 

niezamieszkałej należy rozumieć liczbę odebranych worków z danej nieruchomości  

w ciągu miesiąca zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi według normatywów zawartych w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Radymna.  

 

§2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  

w § 1 ust.1 w wysokości ………….. zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się częściowe zwolnienie 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 ……. zł za gospodarstwo domowe, 

jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

3. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

w wysokości ……….. zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

w sposób selektywny. 
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4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które  

w części są zamieszkałe przez mieszkańców oraz w części niezamieszkałe (nieruchomość 

mieszana), stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2-3. 

 

§3.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od worków o określonej pojemności 

jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny: 

1) pojemność 40 l – 5,50 zł; 

2) pojemność 60 l – 8,50 zł; 

3) pojemność 80 l – 11,00 zł; 

4) pojemność 120 l – 16,50 zł; 

5) pojemność 240 l – 33,50 zł; 

6) pojemność 1100 l – 155,00 zł.  

7) pojemność 7000 l – 987,00 zł.  

2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od worków  

o określonej pojemności jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny: 

1) pojemność 40 l – 11,00 zł; 

2) pojemność 60 l – 17,00 zł; 

3) pojemność 80 l – 22,00 zł; 

4) pojemność 120 l – 33,00 zł; 

5) pojemność 240 l – 67,00 zł; 

6) pojemność 1100 l – 310,00 zł.  

7) pojemność 7000 l – 1974,00 zł.  

 

§4. Traci moc uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. 

Woj. Podk. z 2019 r. poz. 54). 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.  

 

§6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2020 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Radymna 

 

Andrzej Pacek 

 

 

 

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/54/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/54/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/54/akt.pdf
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UZASADNIENIE do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 

 

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, rada gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, zaś niniejsza opłata musi pokrywać 

koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty systemu obejmują: koszty odbioru, 

transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej 

zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców.  

 

W niniejszej uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie miasta Radymna przyjęto iloczyn liczby mieszkańców, 

zamieszkujących daną nieruchomość a dla terenów niezamieszkałych iloczyn zadeklarowanej 

liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na 

danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ponieważ są to metody najbardziej akceptowalne społecznie. 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

wprowadziła istotną zmianę, która nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego 

zbierania odpadów. Nie ma już możliwości, aby mieszkańcy deklarowali oddawanie odpadów 

w sposób nieselektywny. Wobec tego, obowiązywać będzie tylko i wyłącznie jedna stawka - 

za odpady zbierane selektywnie. Jeżeli mieszkaniec nie będzie wypełniał obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny, gmina ma obowiązek naliczyć opłatę podwyższoną, którą 

zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy określa rada gminy. Wysokość stawki podwyższonej nie może 

być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki 

podstawowej ustalonej przez radę gminy. Dla Miasta Radymna przyjęto dwukrotną wysokość 

stawki podstawowej. Taka relacja ma być zachętą do zwiększenia skuteczności w działaniach 

właścicieli nieruchomości do poprawnego, selektywnego gromadzenia odpadów. Selektywnie 

i prawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” pozwoli na pozyskanie 

większej ilości surowca nadającego się do recyklingu i jest korzystne z punktu widzenia 

środowiska. 

 

Zmieniana ustawa wprowadziła również maksymalne miesięczne stawki za odbiór odpadów 

komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, które miesięcznie wynoszą: 

1) w przypadku metody uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za mieszkańca; zatem stawka maksymalna wynosi 33,86 zł. 

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – 3,2% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik 

o pojemności 1110 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; a zatem stawka 
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maksymalna wynosi odpowiednio 54,18 zł i 16,93 zł, przy czym stawki opłat za 

pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności ustala się w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności. 

 

Ze względu na znaczący wzrost kosztów obsługi systemu w naszej gminie zaistniała 

konieczność zmiany stawek opłaty. Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów systemu w naszej gminie, która 

wykazała, że opłaty pobierane od mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych nie 

pokrywają kosztów jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz 

droższy.  

 

Podniesienie opłat za wywóz odpadów wynika z cen, które Miastu Radymno oferowała firma, 

biorąca udział w postępowaniu przetargowym. Złożona oferta wskazywała na konieczność 

podniesienia opłat, a zawarte w niej kwoty znacznie przewyższały wpływy miasta z opłat za 

odbiór odpadów. W porównaniu do roku 2019 r. oferta firmy była wyższa o 709 314,68 zł. Po 

podzieleniu tej kwoty na liczbę mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych okazało się, że dla zbilansowania się systemu konieczne jest zastosowanie 

maksymalnych możliwych określonych w znowelizowanej ustawie stawek maksymalnych.  

Poniżej przedstawiono kalkulację cenową na rok 2020 r. 
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Na wzrost kosztów wpływa m.in. przyjmowane obecnie prawo w zakresie dodatkowych 

wymogów i opłat, które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów. 

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. została podniesiona o 100% opłata środowiskowa, która jeszcze 

w 2013 roku, kiedy gminy wprowadzały system wynosiła nieco ponad 115 zł, w tym roku 170 

zł za tonę niesegregowanych odpadów zmieszanych, od 2020 r. będzie to już 270 zł. 

Dodatkowo na wzrost kosztów funkcjonowania związany jest ze wzrostem cen energii 

elektrycznej i paliw, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększenie 

strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Radymna. 

 

Problem znacząco rosnących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy 

obecnie nie tylko Miasta Radymna ale większości gmin na terenie całego kraju. 

 


