
UCHWAŁA NR XIV/39/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust.3 i ust. 4a w związku z art.6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Miejska w Stopnicy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W przypadku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość i stawki opłaty.  

§ 2 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

§ 3 

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2,50 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

§ 4 

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości 40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.  

 

 

 



Uzasadnienie 

Zmiana wysokości stawek opłat konieczna jest ze względu na obowiązujące obecnie 

przepisy prawa, które wymuszają aby koszt funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi finansowany był wyłącznie z wpłat pochodzących od mieszkańców. 

Zwiększenie kosztu funkcjonowania systemu spowodowane jest następującymi 

okolicznościami: 

a) zwiększeniem wysokości tzw. opłaty składowiskowej (marszałkowskiej) ustanowionej 

w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., której poziom dla 

najczęściej występujących odpadów komunalnych, przedstawiał się następująco: 

do 2017 r.- 24,15 zł za 1 tonę odpadów; 

w 2018 r.- 140,00- 170,00 zł za 1 tonę odpadów; 

w 2019 r.- 220,00 zł za 1 tonę odpadów; 

w 2021 r.- 270,00 zł za 1 tonę odpadów; 

- w/w opłata trafia na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowego; 

b) w oparciu o w/w opłatę składowiskową, ustanawiana jest cena zagospodarowania 

odpadów komunalnych przez podmioty do tego uprawnione np. Regionalną Instalację 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla przykładu: zmieszane odpady opakowaniowe 

(szkło, papier, tworzywa sztuczne- zabrudzone)- 80 zł + 50 % opłaty składowiskowej (50 % x 

270 zł) tj. 80 zł + 135 zł = 215 zł (2020 r.)  

c) wzrost opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rzędowie na przestrzeni 

ostatnich lat: 

ROK 

odpady zmieszane, 

pozostałe po segregacji 

[brutto zł/tonę] 

odpady 

biodegradowalne 

[brutto zł/tonę] 

zmieszane 

odpady 

opakowaniowe 

(szkło, papier, 

tworzywa 

sztuczne- 

zabrudzone) 

[brutto zł/tonę] 

2014 302,40 21,60 150,00 

2016 302,40 54,00 100,00 

2019 340,20 237,60 190,00 

2020 453,60 397,44 215,00 

2021 508,00 486,00 291,00 

 

d) wzrost ilości odpadów pochodzących z obszaru Gminy Stopnica: 

2018 r.- 916 ton 

2019 r.- 1004 tony 

2020 r.- 905 ton (do 30 listopada 2020 r.) 

d) ustawowy wzrost płacy minimalnej; 



e) ustawowa konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  

Wprowadzone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na 

porównywalnym poziomie jak w pozostałych gminach powiatu buskiego: 

Gmina Segregowane z 

kompostownikiem 

Segregowane bez 

kompostownika 

Niesegregowane 

Solec-Zdrój 12,20  15,30 35,00 

Nowy Korczyn 13,00 16,00 32,00 

Busko-Zdrój 17,50 19,50 39,00 

Wiślica 12,00 16,00 24,00 

Tuczępy 14,00 15,00 45,00 

Pacanów 12,50 14,50 46,00 

 segregowane niesegregowane 

Gnojno 12,00 45,00 

 

W bieżącym roku przeprowadzono dwa przetargi, spośród których pierwszy z nich 

został unieważniony. W drugim przetargu osiągnięto nieznacznie niższe ceny ofertowe, co 

potwierdza fakt, iż wartość rynkowa usługi związanej z odbiorem, transportem  

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oscyluje na poziomie cen przestawionych  

w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i jest znacząco wyższa od cen 

obowiązujących w poprzednich latach.  

Zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 

koszty: 

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- obsługi administracyjnej tego systemu. 

Należy podkreślić, że obowiązujące dotychczas stawki, przyjęte przez Radę Miejską  

w Stopnicy w grudniu 2018 r. były na zmienionym poziomie przez 24 miesiące, podczas 

gdy w sąsiednich gminach wyższe stawki obowiązywały już wcześniej. W latach 2019-2020, 

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne były zbierane w sposób selektywny wynosiła 7,00 zł, miesięczna stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które gromadzone były w nie selektywny 

(niesegregowane) wynosiła 15,00 zł. Obowiązujące dotychczas stawki, nie pokrywałyby 

kosztów funkcjonowania systemu w 2021 r.  

W związku z powyższym, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonać zmian stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób: 

- 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 

- 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 



- 12,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady   

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji  

gromadzone są w przydomowym kompostowniku. 

Według danych zawartych w złożonych deklaracjach, wpływ do systemu z tytułu 

gospodarowania odpadami w 2021 r. będzie wynosił 960 000,00 zł.  

Całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami dla nieruchomości 

zamieszkałych w 2021 r. prognozuje się na kwotę 960 000,00 zł. 

Aby utrzymać wyżej wymienione stawki opłat za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi mieszkańcy muszą przestrzegać zasad prawidłowej segregacji. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 


