
UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a pkt 1, 
ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki 
Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie 

 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5269) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny, wynosi 27,00 zł od osoby miesięcznie. 
 
2. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku zbierania
 odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 81,00 zł od osoby miesięcznie.”. 

§ 2.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Biuletynie 
Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  
 
 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 
 

Zenon Drewa 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) system gospodarowania odpadami komunalnymi
oparty jest na zasadzie samofinansowania (samobilansowania), a środki z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jak wynika z art. 6 r ust. 1 aa ustawy, nie mogą być wykorzystane na cele
niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu.

Z przeprowadzonej analizy planowanych na 2021 rok kosztów na realizację systemu gospodarki
odpadami oraz wpływami z dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów
komunalnych wynika, iż system nie bilansuje się i powstała konieczność podwyższenia kosztu
jednostkowego opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Rada gminy może ustalić stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat,
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 2%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1.819 zł.
Oznacza to, iż opłata podstawowa, maksymalna za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny nie może być wyższa niż 36,38 zł/os/mc (1.819 zł x 2%=36,38 zł).

Liczba osób zgodnie ze złożonymi deklaracjami na dzień 24.09.2020 r. wynosi 48.019 osób
w tym 388 to osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym, korzystające tym
samym ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
2,00 zł od osoby miesięcznie.

Planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. wynoszą
14.982.094 zł w tym:

·koszty odbioru, transportu, przetwarzania odpadów i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych: 14.656.535 zł,

·koszty obsługi administracyjnej systemu: 325.559 zł.

Dla zbilansowania systemu została wyliczona została nowa wielkość opłaty podstawowej, która
planowana jest w kwocie 27,00 zł miesięcznie od osoby dla odpadów zbieranych i odbieranych
w sposób selektywny, co oznacza, że do budżetu miasta w 2021 roku powinna wpłynąć kwota
w wysokości 14.926.890 zł wg poniższego wyliczenia:

·47.631 osób x 27,00 zł (opłata podstawowa) x 12 miesięcy = 15.432.444 zł

·388 osób x 25,00 zł (zwolnienie z części opłaty) x 12 miesięcy = 116.400 zł

Razem 15.548.844 zł

·spodziewany wpływ z dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych
szacuje się na poziomie 96 % : 15.548.844 zł x 96% = 14.926.890 zł .

Zgodnie z regulacją art. 6k ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, rada gminy określa wyższe stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny. Opłata podwyższona jest minimalnie 2 krotnie, maksymalnie 4 krotnie
wyższa niż opłata podstawowa. Proponuje się by opłata podwyższona stanowiła 3 krotność opłaty
podstawowej i planowana jest w kwocie 81,00 zł miesięcznie od osoby.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

  

Skarbnik Miasta

Helena Kullas 
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