
UCHWAŁA NR XLIV/265/21 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2320) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób określony w ust. 2. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w §2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32 zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64 zł miesięcznie 
od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie 
Gminy Krośniewice 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. Łódzkiego z 2020 r. poz. 305). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
z mocą obowiazującą od 1grudnia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Sławomir Kępisty 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) Rada Miejska w Krośniewicach ustala w drodze uchwały 
stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy 
Krośniewice. 

Proponowana stawka opłaty za wywóz i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, 
która obowiązywałaby od 01.12.2021 r., wynosiłaby 32,00 zł od każdej osoby miesięcznie. 

Dla osób posiadających przydomowe kompostowniki proponuje się obniżenie opłaty o 3,00 zł od osoby 
za 1 miesiąc. 

Po przeprowadzonej analizie otrzymanych protokołów wykonania usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krośniewice, za okres ostatnich 12-stu 
miesięcy (wrzesień 2020 – sierpień 2021) oraz przewidywanej prognozie odbioru ilości odpadów komunalnych (na tym 
samym poziomie) oraz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  na dzień dzisiejszy 
(tj. kwoty 2 645 276,19 zł), po uwzględnieniu ilości osób które złożyły deklaracje na odbiór i zagospodarowanie stałych 
odpadów komunalnych (6908 osób) stawka, która jest proponowana powinna zabezpieczyć opłaty za powyższą usługę 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 1 grudnia br. 

Podwyższenie stawki jest niezbędne w celu zabezpieczenia realizacji obowiązku odbierania i zagospodarowania stałych 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice na 2022 r. 

Ponadto, należy podkreślić, że pozostawienie stawek w dotychczasowej wysokości spowoduje dalszy brak możliwości 
sfinansowania zadania z opłat wnoszonych przez mieszkańców. W konsekwencji pojawią się problemy z uchwaleniem 
budżetu na 2022 z uwagi na fakt, iż Burmistrz sporządzając projekt uchwały budżetowej jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Chcąc wykonać niezbędne zadania, wynikające 
z ustawy o samorządzie gminnym, nie będzie mógł zabezpieczyć odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 
cały rok kalendarzowy, a tylko do czasu, na jaki wystarczą dochody z obecnie obowiązujących opłat. Rada Miejska 
natomiast,  nie będzie mogła uchwalić budżetu Gminy na 2022 rok, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż 
dochody bieżące, a zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych zaistniałego deficytu nie będzie można 
zrównoważyć wolnymi środkami, na co prawo pozwalało jeszcze w roku bieżącym. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie tej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.
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