
UCHWAŁA NR LVII/585/2022 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k 
ust.1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, 1549) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej 
w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca. 

2. W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 52,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
określonej w § 2 albo w § 4.  

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. 

§ 4. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, wynosi miesięcznie 3,00 zł, o którą pomniejsza się podlegającą 
miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca. 

3. Warunkiem zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie 
o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/331/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. 
poz. 988). 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła 
(-)Tomasz Sobolewski 
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UZASADNIENIE do 

UCHWAŁY NR LVII/585/2022 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

 
z dnia 23 listopada 2022 r. 

 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

 
Zgodnie z treścią art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                           

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, 1549) rada gminy dokonuje, w drodze uchwały, wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Z mocy prawa gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych                           
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast nieruchomości niezamieszkałe mogą 
pozostać poza gminnym systemem i takie rozwiązanie obowiązuje na terenie Gminy Miejskiej Koło.  
      Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                       
w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) obsługę administracyjną systemu; 
4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
     Należy zaznaczyć, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się 
samofinansować. W tym celu środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 
gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie mogą być wykorzystane na inne cele 
niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. 
i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2023 r. ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli 
nieruchomości są niewystarczające. Szacowania kosztów dokonano przede wszystkim w oparciu o: 
- uzyskane ceny przetargowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
- koszty prowadzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów, 
- obsługę administracyjną systemu, 
- liczbę mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami na dzień 07.11.2022 r. 
        W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące stawki opłaty: 
a) 26,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, 
b) 52,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 
       Ustalona przez Radę Miejską Koła stawka opłaty podstawowej za odpady komunalne nie może być 
obecnie wyższa od kwoty 41,24 zł miesięcznie/1 mieszkańca, tj. 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. 
    W obowiązującym stanie prawnym mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów 
komunalnych i ich selektywnej zbiórki. Właściciele nieruchomości nie mogą już zadeklarować 
nieselektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych. Podwyższona opłata naliczana jest w 
przypadku, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie i ma charakter sankcyjny, nie może być niższa niż 
dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej. 
        W projekcie uchwały  na podstawie art. 6k ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zwalnia się 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. Proponuje się 
zwolnienie w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
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       Koszty utrzymania sytemu gospodarowania odpadami rosną w całym kraju o kilkadziesiąt procent, 
głównie z powodu wzrostu płacy minimalnej, wzrostu cen prądu i paliw, wzrostu opłat środowiskowych, 
niskich dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych, malejącej z roku na rok liczby mieszkańców miasta, 
co wpływa na zmniejszenie dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu. 

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela 
nieruchomości, zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie  do uiszczania opłaty, w wysokości 
podanej w zawiadomieniu. 
       Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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