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UCHWAŁA NR LIX/___/2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32,00 zł. 
miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy 
obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
96,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W dniu 14 lutego 2020 r. Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 1717) określającą metodę i wysokość naliczonej stawki 
opłaty przyjętej w gminie Gniezno. 

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- obsługi administracyjnej tego systemu; 

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
W wyniku przeprowadzonej analizy systemu i obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat oszacowano, że 
wpływy z opłat nie pokryją kosztów, które gmina Gniezno będzie musiała ponieść w 2023 r. w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Na podstawie oferty przetargowej przewidywane koszty transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na rok 2023 kształtują się na 
poziomie 5.043.757,87 zł do których należy doliczyć koszty obsługi administracyjnej które zaplanowano 
w 2023 r. na poziomie 177.083,68 zł. Przy dotychczas obowiązujących stawkach wpływy z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców w roku 2023 przewiduje się w wysokości 
4.066.128,00 zł, z kolei wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na poziomie 68.062,00 zł. 

W związku z powyższym należy ustalić stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli na zwiększenie 
wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości umożliwiającej pokrycie 
w znacznej mierze kosztów funkcjonowania systemu na terenie gminy Gniezno. W tym stanie rzeczy konieczne 
jest zwiększenie wysokości stawki od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów z 26,00 zł na 
32,00 zł. W oparciu o art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który określa 
minimalne i maksymalne kryteria opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, na terenie gminy 
Gniezno zwiększono stawkę opłaty podwyższonej z 78,00 zł na 96,00 zł. od jednego mieszkańca. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty wynika z konieczności ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat na 
poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W tym stanie przeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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