
UCHWAŁA NR XXXIV/99/2021 
RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm. ) oraz art. 6 k w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1, ust. 2-4a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) Rada Gminy Zielonki 
stanowi, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałej stanowi iloczyn stawki opłaty określonej w § 2 oraz liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Pojęcie zamieszkiwanie nieruchomości przez daną osobę oznacza rodzaj 
pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej 
osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia 
domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się 
i wypoczynku po pracy czy nauce. 

3. Jeżeli ustalenie okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszej uchwały nie jest 
możliwe w procedurze weryfikacji deklaracji lub postępowania administracyjnego 
w celu ustalenia liczby mieszkańców danej nieruchomości, wówczas pojęcie 
„zamieszkiwanie nieruchomości przez daną osobę” oznacza: 

1) miejsce potwierdzone oświadczeniem osoby, przyjętym do rejestru wyborców 
prowadzonego przez Wójta Gminy Zielonki lub 

2) miejsce potwierdzone oświadczeniem na zebraniu sołeckim, bądź 
oświadczeniem w placówce oświatowej w celu korzystania z przysługujących 
praw lub preferencji przewidzianych w obowiązujących przepisach na terenie 
gminy Zielonki lub 

3) miejsce zameldowania lub 

4) miejsce potwierdzone innymi informacjami dotyczącymi nieruchomości, 
a będącymi w dokumentacji organu gminy. 
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§ 2. 1. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w zależności od rodzaju zabudowy tj.: 

1) w wysokości 34 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, na której jest realizowany obowiązek selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wynikający z odrębnych przepisów, jeżeli 
nieruchomość ta stanowi zabudowę jednorodzinną, 

2) w wysokości 38 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, na której jest realizowany obowiązek selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wynikający z odrębnych przepisów, jeżeli 
nieruchomość ta stanowi zabudowę wielolokalową. 

2. Liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość wskazuje składający 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
organ weryfikujący w postępowaniu administracyjnym. 

§ 3. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stosowane jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiące dwukrotność 
wysokości stawek określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 
XXII/125/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. 
poz. 7266). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2022 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki 

 
 

Mirosław Golanko 
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UZASADNIENIE 

Z Analizy porównawczej stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Zielonki za styczeń - wrzesień 2020 rok w stosunku do 
styczeń - wrzesień 2021 roku wynika, że gmina Zielonki dopłaca do systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych. 

W roku 2020 z budżetu gminy Zielonki dopłacono kwotę 4 082 448,56 zł. 
W roku 2021 również dopłaciliśmy już kwotę około 2 mln złotych. Dokładną 
kwotę poznamy po zamknięciu roku budżetowego. Nie mniej jednak już 
wiemy, że kwota 2 mln jest realna. 

Porównanie dochodów, wydatków i zaległości z zakresu gospodarowania 
odpadami w roku 2020 i 2021 (stan na dzień 15.10.2021) 

 
Pomimo tego , że od 1 stycznia 2021 podwyższyliśmy opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami do kwot 32 zł od zabudowy jednorodzinnej i 36 zł 
od zabudowy wielolokalowej to i tak koszty odbioru odpadów są wyższe niż 
wpływy z tytułu opłaty. 

 Aktualne stawki opłat od mieszkańców drastycznie nie bilansują 
systemu, bo braki przekroczą około 2 milionów złotych. Realizując odbiór 
i zagospodarowanie odpadów gmina musi stosować przepisy prawa i w jego 
granicach podejmować uchwały wykonawcze. Co do zasady systemu odbioru 
odpadów powinien się bilansować- czyli gmina według założenia ustawy, 
nie powinna zarabiać. Stawki opłat muszą więc pokrywać koszt wywozu 
i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów, obsługi 
administracyjnej oraz działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 
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 Proponuje się aby nowe stawki odbioru odpadów w przypadku 
zadeklarowanej segregacji wynosiły odpowiednio: 

a) 34 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości jest 
realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowi 
zabudowę jednorodzinną, 

b) 38 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości jest 
realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość stanowi stanowi 
zabudowę wielolokalową. 

Stale rośnie tonaż odbioru odpadów biodegradowalnych, segregowanych, 
wielkogabarytowych jaki i z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych co zostało przedstawione w Analizie porównawczej stanu 
gospodarki odpadami w gminie Zielonki. Mieszkańcy produkując coraz 
więcej śmieci. 

 Reasumując, utrzymanie dotychczasowych stawek opłat nie jest możliwe 

w obliczu konieczności gospodarowania odpadami w sposób, który ma na 

względzie skuteczną ochronę środowiska naturalnego,  w którym 

funkcjonujemy na co dzień, utrzymania odpowiednich poziomów recyklingu 

oraz oczekiwania mieszkańców. Alternatywą jest znaczne zmniejszenie, czy 

nawet zamrożenie w WPF wielu potrzebnych wydatków inwestycyjnych. 
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