
PROJEKT 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.:Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1,ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z pózn.zm.), 
Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2.  

1. Ustala się wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości w zależności od liczby mieszkańców ją zamieszkujących, jeżeli odpady te są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 

a) 1- 4 osoby po: 30,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

b) 5, 6 i 7 osób: po 30,00 zł za pierwsze 4 osoby i po 20,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość; 

c) 8 i więcej osób: po 30,00 zł za pierwsze 4 osoby, po 20,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość, 
po 5,00 zł od 8 i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość; 

2. Ustala się wysokość podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięcznie 
od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku nie wypełnienia przez właściciela 
nieruchomośći obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

a) 1- 4 osoby po: 120,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

b) 5, 6 i 7 osób: po 120,00 zł za pierwsze 4 osoby i po 80,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość; 

c) 8 i więcej osób: po 120,00 zł za pierwsze 4 osoby, po 80,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej 
nieruchomość, po 20,00 zł od 8 i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość; 

§ 3.  

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100) miesięcznie od 
jednego mieszkańca. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 
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§ 5.  

Uchyla się uchwałę nr XIII/194/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Wieliczce 

z dnia .................... 2020 r. 

Nowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbieranych od mieszkańców 
Gminy Wieliczka jest nieunikniona. Rosnące z miesiąca na miesiąc koszty zmuszają  Gminę podjęcia tej trudnej 
decyzji. Propozycja zakłada, że 1 stycznia zapłacimy po 30 zł od każdej osoby w przypadku czterech 
pierwszych osób zamieszkujących nieruchomość, po 20 zł za 5, 6 i 7 osobę zamieszkującą nieruchomość 
oraz po 5 zł za 8 i każdą kolejną osobę zamieszkującą nieruchomość. 

Podwyższona stawka dla osób, które nie będą wywiązywać się z ustawowego obowiązku segregacji, wyniesie 
120 zł od każdej osoby w przypadku czterech pierwszych osób zamieszkujących nieruchomość, po 80 zł za 5, 
6 i 7 osobę zamieszkującą nieruchomość oraz po 20 zł za 8 i każdą kolejną osobę zamieszkującą nieruchomość. 

W związku ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również wzrostem ilości 
odpadów komunalnych, konieczne staje się kolejne podniesienie stawki opłaty jaką wnoszą mieszkańcy gminy 
Wieliczka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych jest spowodowany przede wszystkim: 

- znaczącym wzrostem cen za zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów segregowanych 

w stosunku do lat ubiegłych, 

- zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się miedzy innymi: 

1. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych, 

2. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

3. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4. obsługa administracyjna systemu. 

Trudną sytuację w gospodarce odpadami pogarsza Ministerstwo Środowiska, gwałtownie podnosząc stawkę 
tzw. opłaty marszałkowskiej, którą płaci się za każdą tonę odpadów zmieszanych przekazanych na składowisko. 
Obecnie za każdą tonę należy zapłacić 270 zł. Dla porównania, w 2019 roku było to 170 zł za tonę, a w 
2017 roku – 120 zł. Oznacza to, że w zaledwie 3 lata Minister podniósł opłatę o 225%! 

 
Do tego dochodzi wyraźny wzrost ilości odpadów produkowanych w domach, jaki można zauważyć od 
początku tego roku. 

W efekcie do końca lipca 2020 roku od mieszkańców odebrano: 8 192,38 ton odpadów zmieszanych, 
2 309,82 ton odpadów segregowanych, 258,86 ton bioodpadów i 429,02 tony odpadów wielkogabarytowych. 
Do PSZOK mieszkańcy oddali kolejne: 356,35 ton odpadów segregowanych, 195,26 ton bioodpadów, 526,724 
odpadów wielkogabarytowych oraz 26,088 ton opon. 

Rosnąca ilość odpadów to wyższe koszty, bowiem Gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych do 
zagospodarowania odpadów. Natomiast mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, niezależną od ilości 
wyprodukowanych śmieci. 

Skoro więc produkujemy coraz więcej śmieci, to trzeba za nie coraz więcej płacić. Koszt odbioru, transportu 
i oddania odpadów na składowisko to 94,54% wszystkich kosztów systemu. 
- Czyli z każdych 30 zł opłaty, ponad 28 zł pochłaniają właśnie koszty odbioru, transportu i zagospodarowania 
odpadów na instalacji! Dotyczy to zarówno odpadów zmieszanych, jak i segregowanych. Kolejne 3,18 % to 
koszty funkcjonowania PSZOK. Pozostałe 2,28 % to koszty administracji i edukacji ekologicznej. 
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Dlaczego opłaty za wywóz odpadów są coraz wyższe? Głównym czynnikiem, który ma na to wpływ są 
z roku na rok coraz wyższe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych na składowiskach. Poniżej 
przedstawiamy jak prezentowały się ceny za każdą tonę każdej frakcji odpadów oddawanych do RIPOK 
(Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) na przestrzeni ostatnich lat: 

 
Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych jest z roku na rok coraz 

większa ilość wytwarzanych przez mieszkańców gminy śmieci. Poniżej przedstawiamy jak na przestrzeni 
ostatnich lat wzrosła ilość odpadów: 

okres Ilość ton Roczne koszty zagospodarowania 
na RIPOK 

2017 18 037 5,7 mln zł 
2018 20 237 8,9 mln zł 
2019 20 727 10,3 mln zł 
2020* 21 000* 22,6 mln zł* 

*szacowane dane 

Ilość odpadów podzielona na poszczególne frakcje : 

okres zmieszane wtórne bio gabaryty opony 
2017 132241,09 2945,92 893,1 899,144 58 
2018 14658,89 3219,84 995,01 1321,587 43,072 
2019 14283,08 3588,68 1006,13 1807,981 41,614 

Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat. Wysokość 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę stanowi podstawę do ustalania 
maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych procentowo w art. 6k 
ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Maksymalne stawki za odpady komunalne 
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody od liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
– za mieszkańca. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy wprowadzono podwyższone stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny. 

Rada Miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę liczbę 
mieszkańców zamieszkujących gminę Wieliczka, ilość wytworzonych odpadów w latach poprzednich, w/w 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty wyposażenia nieruchomości 
w worki, koszty zapewnienia pozbywania się wszelkich odpadów oraz przypadki nieregularnego wytwarzania 
odpadów, w tym sezonowość o oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. 
Stanowi o tym art.6k, ust 2 w powiązaniu z art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach.
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