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Uchwała Nr LV/383/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 
ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 
w wysokości 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie 
gminy Popielów. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 70,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie 
gminy Popielów. 

§ 2.  

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość ustala się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

§ 3.  

Z dniem 1 stycznia 2023 r. traci moc uchwała nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 3063). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r.  
 
Opracował Referat BOS 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) rada gminy zobligowana jest do wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zaś 
zgodnie z art. 6r ust. 2 wspomnianej ustawy wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Koszty systemu na terenie Gminy Popielów obejmują m.in. koszty odbioru, transportu, zbierania 
i odzysku odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki 
do gromadzenia odpadów, możliwość korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługę 
administracyjnej czy edukację mieszkańców. 

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej może stanowić iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona uchwałą. 

Po przeanalizowaniu dostępnych metod w niniejszej uchwale jako metodę ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Popielów proponuje się iloczyn 
mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustaloną stawkę opłaty. Wybierając tę metodę 
uznano, iż jest ona najbardziej sprawiedliwa, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób 
je wytwarzających. 

Rada gminy ustalając stawki opłat nie może przekroczyć ustalonych w art. 6k ust. 2a wspomnianej 
ustawy maksymalnych stawek opłat, zależnych od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę. Maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość - 41,23 zł za mieszkańca (tj. 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 
na 1 osobę ogółem). 

Zgodnie z ustawą, w przypadku nie wypełniania przez mieszkańców obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny rada gminy określa również stawkę opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi nie mniej niż dwukrotną wysokość stawki i nie 
więcej niż czterokrotną wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

Uchwalając stawkę opłaty rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie odpadów komunalnych, koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości 
wytwarzają odpady nieregularnie w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady 
komunalne powstają sezonowo. 

Na terenie Gminy Popielów wg stanu na 31.10.2022 r. zameldowanych było 7772 osób, 
lecz na podstawie informacji zawartych w złożonych deklaracjach, ilość osób zamieszkujących naszą 
gminę wynosi 5896 osób. Z kolei ilość odpadów z roku na rok jest coraz większa. 

Ponadto wysokość zaproponowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana 
jest przede wszystkim z tym iż, obecnie obowiązująca umowa z wykonawcą odbierającym odpady 
komunalne kończy się 31.12.2022 r. 

W wyniku ogłoszonego nowego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Popielów z terminem 
realizacji od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. w terminie na składanie ofert, złożona została jedna 
oferta: 

1) REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., 45-573 Opole, ul. Al. Przyjaźni 9 na kwotę: 
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a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw 
domowych - 5 512 609,12 zł 

b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych - 480 143,05 zł 

Na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na kolejny rok została 
wybrana firma REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. 

Ze względu na rozliczenie z wykonawcą zgodnie z faktyczną masą odebranych odpadów komunalnych 
oraz znaczący wzrost kosztów obsługi systemu zaistniała konieczność zmiany stawek opłat. 

Dodatkowo wzrost cen usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podyktowany jest 
wzrostem kosztów zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, cen paliw, energii i płac. 

Z uwagi na powyższe aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Popielów stawki opłat nie zabezpieczą 
potrzeb finansowych na pokrycie kosztów realizacji m.in. nowej umowy, stąd konieczność zmiany ich 
wysokości. W związku z tym projekt uchwały przewiduje stawki opłaty w wysokości 35,00 zł miesięcznie 
od osoby i 70,00 zł jako stawka opłaty podwyższonej w przypadku niewywiązywania się z obowiązku 
selektywnej zbiórki. 

Nowe stawki będą obowiązywać od 01.01.2023 r. 
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