
UCHWAŁA NR X/ 89 /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm. ), 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, ustalona jest w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca danej 
nieruchomości.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie 
od 1 mieszkańca danej nieruchomości.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych nie 
zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, w zależności od jego pojemności w następującej wysokości:

1) 601 - 34,00 zł;
2) 801 - 39,00 zł;
3) 1201 - 40,00 zł;
4) 1401 - 42,00 zł;
5) 1801 - 56,00 zł;
6) 2401 - 78,00 zł;
7) 3601 - 117,00 zł;
8) 11001 - 212,00 zł;
9) 50001 - 765,00 zł;
10) 70001 - 1014,00 zł;
11) 100001 - 1338,00 zł.



2 . 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, w zależności od jego pojemności w następującej wysokości:

1) 601 - 21,00 zł;
2) 801 - 24,00 zł;
3) 1201 - 25,00 zł;
4) 1401 - 26,00 zł;
5) 1801 - 34,00 zł;
6) 2401 - 48,00 zł;
7) 360 1 - 71,00 zł;
8) 11001 - 128,00 zł;
9) 50001 - 462,00 zł;
10) 70001 - 634,00 zł;
11)10000 - 807,00 zł.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkałych daną 
nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkałych daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi 
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić 
będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności, odstawianych w danym miesiącu oraz 
stawki określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalona będzie na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzory deklaracji, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5 . Traci moc uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego rok 2013 
poz. 513).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowała:
Kamila Tomaszewska
Małgorzata Marcinkowska



Uzasadnienie 
do

UCHWAŁY NR X/ /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty.

Od 2013 roku każda gmina jest odpowiedzialna za odpady i system ich zagospodarowania, 
a także ustalanie poziomu opłat. Opłaty te stanowią dochód gminy, z którego finansowane są: 
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z posesji 
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
2) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługa administracyjna tego systemu;
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
5) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
6) pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych oraz przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

Opłata za odpady komunalne w Gminie Borek Wlkp. ostatni raz podnoszona była 
w styczniu 2017 roku. Przez ostatnie 1,5 roku udało się utrzymać wysokość opłaty na 
niezmienionym poziomie. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone 
w październiku 2016 r. obecnie nie zapewniają pokrycia kosztów, o których mowa powyżej. 
Wysokość stawek proponowana w niniejszej uchwale powinna zapewnić gminie pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie danych wynikających z:
- aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi,
- prognozowanych na podstawie wykonania za 2018 r. wydatków związanych z funkcjonowaniem 
systemu gospodarowania odpadami, w tym kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych uwzględniających ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
szacuje się, iż wydatki przekroczą dochody.

W ostatnim czasie istotnie zmieniły się uwarunkowania rynkowe, jak chociażby znaczący 
wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie odpadów na składowisku 
(jesteśmy zobowiązani zawozić odpady z terenu naszej gminy do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Witaszyczkach). Na koszt gospodarowania odpadami ma 
także wpływ rosnący podatek ekologiczny.

Z roku na rok rośnie świadomość mieszkańców w zakresie segregowania odpadów, 
a gospodarstwa domowe oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady w gminie 
Borek Wlkp. wytwarzają także większe ilości śmieci, np. w 2016 roku produkowaliśmy średnio 
122,5 tony w miesiącu odpadów zmieszanych, w roku 2018 średnio 135,8 ton odpadów 
zmieszanych, a już w okresie od stycznia do maja 2019 roku wyprodukowaliśmy średnio po 146,6 
ton miesięcznie co daje ok 8% wzrost w stosunku do roku 2018.

W odniesieniu do wysokości wytworzenia odpadów zbieranych selektywnie, to ich średni 
poziom w 2018 r. wyniósł 28 ton, a już w okresie od stycznia do maja 2019 roku 
wyprodukowaliśmy średnio na miesiąc po 43,8 ton odpadów segregowanych co daje ok 56% wzrost 
w stosunku do 2018 roku.



Cena zagospodarowania tony odpadów zmieszanych wzrosła z 295 zł do 320 zł (są to ceny 
netto), a np. odpadów ulegających biodegradacji z 75 zł do 90 zł czy odpadów wielkogabarytowych 
z 310 zł na 360 zł.

Cena odbioru i transportu odpadów w 2018 plasowała się średnio na poziomie 155 zł netto 
za odpady segregowane i zmieszane, natomiast w 2019 za odbiór i transport odpadów 
segregowanych płacimy 235 zł netto co stanowi wzrost o ok. 51,6%, natomiast za odbiór i transport 
odpadów zmieszanych płacimy 165 zł netto co stanowi wzrost ceny do roku poprzedniego o ok. 
6,4%.

W gminie Borek Wlkp. obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych spoczywa na mieszkańcach zgodnie z kryterium 
zamieszkania, które określa art. 25 kodeksu cywilnego: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Przyjęte kryterium opłat od 
osoby spełnia zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
opłata jest określana na podstawie zadeklarowanej wielkości pojemnika. Całkowity udział odpadów 
odbierany z tych nieruchomości w porównaniu do wszystkich odpadów odbieranych z gminy to ok 
13%. Podany w uchwale wzrost cen dla tej grupy podyktowany jest faktem, że dochód uzyskany 
z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne musi być 
proporcjonalny do ilości odpadów produkowany przez te nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


