
UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej 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 (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz.944 z późn. zm.), art. 6j ust. 2 oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 
z późn.zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, o których 
mowa w pkt 1.

§ 2. 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  jako opłatę od gospodarstwa domowego.

§ 3. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
z nieruchomości w sposób selektywny wynosi za jeden miesiąc:

1) dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego – 15,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego 2 - osobowego – 30,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego 3 - osobowego – 45,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego 4 - osobowego – 60,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego 5 - osobowego – 70,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego 6 - osobowego – 80,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego 7 -osobowego i większego – 85,00 zł

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 
z nieruchomości w sposób selektywny wynosi za jeden miesiąc:

1) dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego – 30,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego 2 - osobowego – 60,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego 3 - osobowego – 90,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego 4 - osobowego – 120,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego 5 - osobowego – 140,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego 6 - osobowego – 160,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego 7 -osobowego i większego – 170,00 zł
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 5. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się:

1) Uchwałę Nr XVII/236/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce  z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

2) Uchwałę Nr XXXII/392/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Uzasadnienie do uchwały Nr IV/23/2019

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 14 lutego 2019 r.

W związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również wzrostem 
ilości odpadów komunalnych, konieczne staje się podniesienie stawki opłaty jaką wnoszą mieszkańcy gminy 
Wieliczka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się miedzy innymi:

1.odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych,

2.odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

3.tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4.obsługa administracyjna systemu.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest spowodowany przede wszystkim:

•znaczącym wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz poszczególnych frakcji odpadów 
segregowanych,

•wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach),
w roku 2018 - 140 zł, w kolejnych latach 170 zł i 240 zł.

•zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (w 2018 roku szczególnie odpadów 
wielkogabarytowych).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych, zgodnie 
z treścią art.6k ust.2a pkt 4 nie może być wyższa niż maksymalne stawki opłaty, które za odpady komunalne 
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą miesięcznie – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawki opłaty 
muszą być wyższe. Rada Miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła 
pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Wieliczka, ilość wytworzonych odpadów w latach 
poprzednich, w/w koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty edukacji 
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty wyposażenia 
nieruchomości w worki, koszty zapewnienia pozbywania się wszelkich odpadów oraz przypadki nieregularnego 
wytwarzania odpadów, w tym sezonowość o oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych 
wielkości. Stanowi o tym art.6k, ust 2 w powiązaniu z art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gmianach.

 

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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