
Druk Rady Miasta Nr  8/2022   

Projekt 

UCHWAŁA NR       /    /2022 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

z dnia      lutego 2022r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz  

art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a; art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze 

zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

§ 3. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 
26,00 zł od mieszkańca miesięcznie; 
  

2) gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 23 zł 
od osoby miesięcznie 

§ 4. Ustala się następującą podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnym, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku 

segregowania odpadów, w wysokości 90,00 zł, stanowiącą iloczyn ilości osób 

zamieszkujących na danej nieruchomości. 

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miasta Łańcuta Nr XXII/145/2020 z dnia  

29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwała Rady Miasta 

Łańcuta Nr XXIII/150/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XII/145/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty. 



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r.   

Burmistrz: Rafał Kumek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

do projektu Uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie zmiany  uchwał  

dotyczących wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

    Zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j.2021.888. ze zm.), koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokrywa z pobranych opłat za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które na rzecz gminy obowiązani 

są wnosić właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jeszcze do  

sierpnia 2021 r., powołana na wstępie ustawa jednoznacznie stwierdzała, że system 

gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. 

Jednak od  września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U.2021.1648), w której wprowadzony został przepis, że  

gmina może postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty. Należy 

zauważyć, że na dzień dzisiejszy budżety większości gmin są bardzo napięte 

 i samorządy nie posiadają wolnych środków, które mogłyby przeznaczyć na  

dofinansowanie gospodarki odpadami. Praktycznie więc jedynym sposobem na takie 

dofinansowanie byłoby zwiększenie zadłużenia gminy. 

W zaistniałej sytuacji w celu zapewnienia środków na  prawidłowe funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest pobieranie takiej 

opłaty od mieszkańców, aby zapewniała ona realizację całości zadań powierzonych 

gminie. 

Biorąc pod uwagę zapisy Rozdziału 3a cytowanej na wstępie ustawy burmistrz 

miasta obowiązany jest do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając ten obowiązek w dniu 

14.12.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, zorganizowanie stacjonarnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Łańcuta i świadczenie 

usług przyjmowania odpadów w tym punkcie oraz ich zagospodarowanie. 

W dniu 12.01.2022 r. dokonano otwarcia 1 oferty, która została złożona  

w ramach prowadzonego postepowania przez Łańcucki Zakład Komunalny 

Sp. z o.o.. Złożona oferta opiewała na kwotę 4 650 839,54 zł. Z analizy przedłożonej 

kalkulacji wynika, że na przestrzeni 2021 roku zwiększeniu uległa ilość odbieranych 

odpadów szczególne  w grupach: odpady zmieszane, ulegające biodegradacji i 

wielkogabarytowe, a ponadto zwiększeniu uległy koszty pracy. 



Zestawiając kwotę zaoferowaną w przetargu, z kwotą jaką Miasto Łańcut 

dysponowało na dzień 01.01.2022 r. tj. 3 737 200,00zł – powstaje różnica 

w wysokości 913 639,54 zł, która  to kwota zgodnie z powołanymi na wstępie 

zapisami ustawy powinna zostać pokryta przez mieszkańców miasta. W przeliczeniu 

na jednego mieszkańca /na dzień 31.12.2021 r. systemem objętych jest 15 440 osób/ 

otrzymujemy kwotę 5 zł /miesiąc, o którą należy zwiększyć wysokość opłat aktualnie 

wnoszonych przez mieszkańców. W tym miejscu trzeba zauważyć, że na dzień 1 

stycznia 2022 r. na terenie  Miasta Łańcuta  zameldowanych jest 17 126 osób. 

Porównując przytoczone ilości osób stwierdzamy, że 1686 osób nie widnieje 

w systemie gospodarowania odpadami, trzeba więc prowadzić ciągłe działania 

zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, aby objąć nim 

wszystkie osoby zamieszkujące na terenie miasta. 

Po uaktualnieniu stawek opłat ich wysokość będzie następująca:  

-gdy na nieruchomości zamieszkuje 1-5 osób - opłata wyniesie 26 zł od 

osoby/miesiąc; 

-gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – opłata wyniesie 23 zł od 

osoby/miesiąc; 

Wyżej wymieniona wysokość opłat obowiązuje gdy odpady zbierane i odbierane  

w sposób selektywny. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że odpady są zbieranie w sposób 

nieselektywny zostanie naliczona podwyższona opłat wynosząca 90 zł od każdej 

osoby zamieszkałej na nieruchomości. Dotychczas obowiązuje stawka opłaty 

podwyższonej w wysokości podwójnej  stawki opłaty podstawowej, tj, 42 zł/osobę. 

Proponowana aktualnie wysokość opłaty podwyższonej, powinna skuteczniej 

zachęcać mieszkańców do prawidłowej segregacji odpadów. 

Zmiana wysokości stawek nie będzie powodowała konieczności składania nowej 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z art.6m ust.2a 

powołanej na wstępie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, burmistrz miasta zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości 

opłaty, wyliczonej  jako iloczyn nowej stawki opłat i ilości osób zadeklarowanych 

w złożonej deklaracji. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 

 

Burmistrz: Rafał Kumek 

 


