
UCHWAŁA NR XVIII/  149 /2020 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia 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.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 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 w wysokości 27,00 zł miesięcznie 
od 1 mieszkańca danej nieruchomości. 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
w wysokości 54,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca danej nieruchomości. 

§ 2.  

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. Kwota zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3.  

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

1) 60 l - 3,18 zł 

2) 80 l - 4,23 zł 

3) 120 l - 6,35 zł 

4) 140 l - 7,41 zł 

5) 180 l - 9,53 zł 

6) 240 l - 12,70 zł 

7) 360 l - 19,05 zł 

8) 1100 l - 58,21 zł 

9) 5000 l - 264,59 zł 

10) 7000 l - 370,43 zł 

11) 10000 l -529,18 zł 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w zależności od jego pojemności w następującej wysokości: 

1) 60 l - 6,36 zł 

2) 80 l - 8,46 zł 

3) 120 l - 12,70 zł 
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4) 140 l - 14,82 zł 

5) 180 l - 19,06 zł 

6) 240 l - 25,40 zł 

7) 360 l - 38,10 zł 

8) 1100 l - 116,42 zł 

9) 5000 l - 529,18 zł 

10) 7000 l - 740,86 zł 

11) 10000 l - 1058,36 zł 

§ 4.  

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. 

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 § 3 ust. 1. 

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. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 6.  Traci moc uchwała Nr X/84/2019 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 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 
z 2019 r., poz. 6770). 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE

Dnia 6 września 2019 r.  weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy muszą
w sposób selektywny prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych.
Zachodzi  więc  konieczność  dostosowania  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
do wymagań ustawowych. 

Koszty  na  utrzymanie  systemu  śmieciowego  muszą  zostać  pokryte  w  całości  z  opłat  wnoszonych
od mieszkańców oraz firm ujętych w systemie.
Stawka została określona na podstawie kalkulacji przedstawionej poniżej.

Rada gminy zgodnie z art.  6k ust.  4a, 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. 

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy uchwala
stawkę opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne nie wyższą niż
3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności
1100 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;
za pojemniki  lub  worki  o  mniejszej  lub  większej  pojemności  stawki  opłat  ustala  się  w  wysokości
proporcjonalnej do ich pojemności. 

Nowelizacja  ustawy  określiła  także  minimalne  i  maksymalne  kryteria  opłaty  podwyższonej
za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jeżeli  właściciel  nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku
zbierania odpadów w sposób selektywny.  Na terenie  gminy Borek Wlkp.  ustalono dwukrotną wysokość
stawki podstawowej za nie dopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Podczas całej kalkulacji ceny zostały przedstawione w wartościach brutto (z VAT)

W poniższej tabeli przedstawione zostały ceny za zagospodarowanie jakie obowiązują od 1 maja 2020 r.
w ZGO Sp. z o.o. oraz ich wzrost w stosunku do cen, które obowiązują do 30 kwietnia 2020 r.

Kod 
odpadu

Nazwa odpadu Cena brutto
za 1t do 30
kwietnia

2020

Cena
brutto za
1t od 1
maja
2020

Wzrost
ceny

Przewidywana
ilość odpadów

w 2020 r. w
tonach

20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) 356,40 464,40

626,40
108,00
270,00

1700,00

15 01 01 Papier i makulatura 54,00 194,40 140,40 37,00
15 01 02 Tworzywa sztuczne opakowaniowe 162,00 313,20 151,20 88,00
15 01 02 Tworzywa sztuczne: styropian 1242,00 1458,00 216,00 1,00
15 01 07 Szkło kolorowe i białe 32,40 97,20 64,80 128,00

15 01 10*
Opakowania zawierające pozos-
tałości substancji niebezpiecznych

2721,60 4665,60 1944,00 1,50

16 01 03 Zużyte opony 540,00 745,20 205,20 7,00
17 01 01 Odpady z betonu 10,80 16,20 5,40 92,50
20 01 10 Odzież i tekstylia 1080,00 1674,00 594,00 3,00
20 01 21* Lampy fluorescencyjne 3942,00 4914,00 972,00 0,20
20 01 23 Urządzenia zawierające freon 10,80 43,20 32,40 7,60
20 01 32 Leki 3974,40 4665,60 691,20 0,30
20 01 35* Urządzenia elektryczne i 10,80 43,20 32,40 4,60
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elektroniczne

20 01 36*
Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne

10,80 43,20 32,40 4,80

20 01 39 Tworzywa sztuczne 864,00 1101,60 237,60 8,50

20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji 
(PSZOK)

162,00 421,20 259,20 140,00

20 01 08 Bioodpady (brązowy pojemnik) 334,80 442,80 108,00 34,00
20 03 07 Wielkogabaryty 486,00 777,60 291,60 76,00

W pozycji  „Niesegregowane  (zmieszane)”  -  kod odpadu 20  03  01  –  zostały  podane  dwie  różne  ceny.
Różnica wynika z faktu, że nowy cennik obowiązujący od 1 maja 2020 r. zawiera różne ceny uzależnione od
stopnia zanieczyszczenia odpadów niesegregowanych. O zanieczyszczeniu odpadów zmieszanych mówimy
w momencie, gdy znajdą się w nich odpady, które należy wysegregować do worków lub oddać na PSZOK.
Zakładamy,  że  część  odpadów  dostarczonych  do  zagospodarowania  będzie  zakwalifikowana  jako
„Niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne” i w tej sytuacji cena za tonę wyniesie 464,40 zł, a część
odpadów będzie zakwalifikowana po cenie 626,40 zł jako „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
zanieczyszczone  m.  in.  kamieniami,  szkłem i  gruzem”.  Wystarczy,  że  w całym transporcie  ok.  10-12 t
znajdzie  się  niewielka  ilość  zanieczyszczeń,  a  cały  transport  zostanie  zakwalifikowany  jako
zanieczyszczony.

W 2020 r. wydatki na utrzymanie systemu śmieciowego zostały ustalone na kwotę 1.424.782,00 zł

Koszty,  które zostały zabezpieczone w budżecie,  a które nie powinny ulec zmianie  (czyli  m.in.  obsługa
PSZOK, obsługa programu, wynagrodzenia, dzierżawa ksero, szkolenia itp.) wynoszą 716.032,00 zł rocznie,
czyli 59.124,58 zł miesięcznie.
 
Składnik  kosztów,  który będzie  miał  znaczący wpływ  na  wzrost  stawki  to  zagospodarowanie  odpadów
w ZGO sp. z o.o. w związku ze znaczącą zmianą cennika.

W 2020 r. na zagospodarowanie odpadów przeznaczone zostało 708.750,00 zł
 
Poniżej przedstawiony zostanie koszt jaki gmina poniesie w związku ze wzrostem cen zagospodarowania
odpadów.

W I kwartale 2020 r. oddana została następująca ilość odpadów, za zagospodarowanie których zapłaciliśmy
160.543,50 zł

Kod 
odpadu

Nazwa odpadu Ilość odpadów
w tonach

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane ) 371,94
15 01 01 Papier i makulatura 7,26
15 01 02 Tworzywa sztuczne opakowaniowe 23,00
15 01 02 Tworzywa sztuczne: styropian 0,26
15 01 07 Szkło kolorowe i białe 34,80
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych
0,18

16 01 03 Zużyte opony 2,00
17 01 01 Odpady z betonu 11,84
20 01 10 Odzież i tekstylia 1,16
20 01 21* Lampy fluorescencyjne 0,00
20 01 23 Urządzenia zawierające freon 1,14
20 01 32 Leki 0,00
20 01 35* Urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,18
20 01 36* Urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,04
20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (PSZOK) 14,60
20 01 08 Bioodpady (brązowy pojemnik) 0,00
20 03 07 Wielkogabaryty 13,20
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Na miesiące kwiecień – grudzień na zagospodarowanie odpadów zostało:
708.750,00 zł – 160.543,50 =  548.206,50 zł

co daje miesięcznie kwotę: 548.206,50 zł : 9 m-cy = 60.911,83 zł

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w 2020 przy zmianie cennika od 1 maja 2020 r. i przy  
założeniu, że cennik ulegnie kolejnej zmianie w ostatnim kwartale 2020 r. (ZGO zazwyczaj zmienia cennik 
dwa razy do roku) przedstawiają się następująco:

kod
odpadu

styczeń -
marzec kwiecień

cena od 1
maja

miesieczny koszt maj
- wrzesień

podwyżka
ceny 

o 20% od
października

październik - grudzie
m-czny koszt

ilość
odpadów ilość cena wartość ilość wartość ilość wartość

200301
371,94 147,56 x 356,40 52591,18 464,40 73,78 34263,43 557,28 73,78 41116,12

626,40 73,78 46215,79 751,68 73,78 55458,95

150101 8,02 3,22 x 54,00 173,88 194,40 3,22 625,97 233,28 3,22 751,16

150102
23 7,22 x 162,00 1170 313,20 7,22 2262,00 375,84 7,22 2714,40

0,26 1458,00 0,09 134,87 1749,60 0,09 161,84

150107 34,8 10,36 x 32,40 335,52 97,20 10,36 1006,56 116,64 10,36 1207,87

150110* 0,18 4665,60 0,17 769,82 5598,72 0,17 923,79

160103 2 745,20 0,63 465,75 894,24 0,63 558,90

170101 11,84 16,20 10,08 163,34 19,44 10,08 196,00

200110 1,16 1674,00 0,23 385,02 2008,80 0,23 462,02

200121* 0 4914,00 0,03 122,85 5896,80 0,03 147,42

200123 1,14 43,20 0,81 34,88 51,84 0,81 41,86

200132 0 4665,60 0,04 174,96 5598,72 0,04 209,95

200135* 1,18 43,20 0,43 18,47 51,84 0,43 22,16

200136* 1,04 43,20 0,47 20,30 51,84 0,47 24,36

200139 0 1101,60 1,06 1170,45 1321,92 1,06 1404,54

200201 14,6 10,16 x 162,00 1645,2 421,20 10,16 4277,52 505,44 10,16 5133,02

200108 0 3,78 x 334,80 1264,8 442,80 3,78 1672,80 531,36 3,78 2007,36

200307 13,2 4,00 x 486,00 1944 777,60 7,35 5715,36 933,12 7,35 6858,43

Zagosp
odarow
anie w 
ZGO

160 544,00 59 124,58 99 500,14 119 400,17

Ilość mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach: 6478 osoby

Wartość miesięcznych wpływów z firm przy nowych stawkach będzie wynosić: 7.470,00 zł

Zakładając, że nowa stawka obowiązywać będzie od 1 lipca 2020 r. na miesiące maj i czerwiec łącznie 
zabraknie
99.500,14 zł – 60.911,83 zł = 38.588,51 zł x 2 m-ce = 77.177,02 zł
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Koszty od lipca do września wyniosą:   99.500,14 zł x 3 m-ce = 298.500,42 zł
Koszty od października do grudnia wyniosą: 119.400,17 zł x 3 m-ce = 358.200,51 zł

Wpływy od lipca do grudnia z firm wyniosą:     7.470,00 zł x 6 m-cy =   44.820,00 zł
Koszty „stałe” (bez ZGO) od lipca do grudnia wyniosą:   59.124,58 zł x 6 m-cy = 354.747,48 zł  
Koszty na obsługę całego systemu śmieciowego od lipca do grudnia + to co zabraknie w maju i czerwcu, 
które muszą pokryć mieszkańcy wynoszą łącznie: 
298.500,42 + 358.200,51 + 354.747,48 + 77.177,02 – 44.820,00 = 1.043.805,43 zł

co daje miesięcznie: 173.967,57 zł, czyli na jednego mieszkańca wychodzi stawka: 26,85 zł

Wysokość zwolnienia dla osób, które zgłoszą posiadanie kompostownika, została określona na podstawie 
przyjętych kosztów zagospodarowania bioodpadów w 2020 r.

Za gospodarowanie bioodpadami poniesiemy następujące koszty:
od stycznia do kwietnia:   5.276,66 zł
od maja do września: 29.751,60 zł
od października do grudnia:  21.421,14 zł

56.449,40 zł rocznie

co na jeden miesiąc daje: 56.449,40 zł : 12 m-cy = 4.704,12 zł

dlatego zniżka na jednego mieszkańca wyniesie: 4.704,12 zł : 6478 osoby = 0,73 zł

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.
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