
UCHWAŁA NR XXVII / 161/ 2020 
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a pkt 1, 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U . 
z 2020 r., poz. 1439) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1 . Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość i opłaty, o której mowa w § 2. 

§2 . 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane 
w sposób selektywny w wysokości 16,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości trzykrotności 
stawki określonej w ust.l, tj. 49,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3 . Ustala się zwolnienie z części opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
zagospodarują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 
2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr I X / 58/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Zbigniew Głogowski 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVII/ 161/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 11 grudnia 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana 
jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę Szydłów na funkcjonowanie 
systemu odbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(zwanej dalej ustawą), rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala 
wysokość tej opłaty. 

Ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod 
uwagę: 

a) liczbę mieszkańców, 
b) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
c) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które 

obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

d) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady 
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady 
komunalne powstają sezonowo. 

Rada gminy może ustalić stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne 
stawki opłat, które miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wynoszą 2% przeciętnego minimalnego dochodu rozporządzalnego za 
1 osobę ogółem - za mieszkańca. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 
1 osobę ogółem w 2019 r., wyniósł 1819 zł. Oznacza to, iż opłata podstawowa za 
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może być wyższa 
niż 36,38 zł/os/mc. Zatem ustalona przez Radę Miejską w Szydłowie stawka 
w wysokości 16,50 zł/os/mc nie przekracza progu ustawowego. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy na podstawie art. 6k ust. 1. 
Stawka podwyższona została ustalona w wysokości 49,50 zł, co stanowi trzykrotną 
wysokość stawki podstawowej. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy, rada gminy w drodze uchwały może zwolnić 
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. 

Ustalone w niniejszej uchwale zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarują bioodpady stanowiące odpady 



komunalne w kompostownikach przydomowych wynosi 2,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca, i zostało skalkulowane proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Przeprowadzona analiza finansowa i kalkulacja opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wykazała, że obecne dochody budżetu gminy w oparciu 
o obowiązujące stawki, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie gminy Szydłów. 
Wysokość stawki proponowana w niniejszej uchwale, tj. 16,50 zł powinna zapewnić 
gminie pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Zatem 
jednym rozwiązaniem aby zbilansować gospodarkę śmieciową jest podwyżka cen do 
kwot wskazanych w uchwale. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


