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PROJEKT 

Uchwała Nr ………………. 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 

roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 6k ust.1 pkt 1oraz 6j ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada 

Gminy Czernichów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty wprowadza się następujące zmiany w ten sposób, że nadaje się nowe brzmienie par. 2 i 

par. 6 powyższej uchwały: 

„§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny – w wysokości 16,00 zł (szesnaście złotych) od każdego mieszkańca zamieszkującego 

daną nieruchomość.” 

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem jej ogłoszenia .” 

 

UZASADNIENIE 

 Uchwała o podwyższeniu opłat z odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy gminy Czernichów została przyjęta przez Radę Gminy Czernichów z 
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inicjatywy wójta gminy, który nie dołożył należytej staranności do przygotowania i przeprowadzenia 

przetargu na odbiór odpadów oraz przygotowanie projektu uchwały. Świadczy o tym m.in. fakt, iż 

ostateczną wysokość opłaty przyjęto jako autopoprawkę wójta do jego własnego projektu uchwały. 

Ponadto projekt uchwały nie zawierał żadnego uzasadnienia, które usprawiedliwiałoby ustalenie 

opłaty w wysokości 23 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane selektywnie. Tym bardziej że odbiór 

odpadów za tę opłatę ma odbywać się tylko raz w miesiącu. 

 Wobec wzrostu rynkowych cen za odbiór odpadów komunalnych usprawiedliwione może być 

podniesienie dotychczasowej opłaty w wysokości 8 zł od osoby miesięcznie o 100%, czyli do 16 zł za osobę 

miesięcznie. Starania wójta powinny skupić się na tym, aby koszt obsługi gminnego systemu odbioru 

odpadów komunalnych nie przekroczył kwoty wpływu z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości 

przy proponowanej stawce 16 zł od osoby miesięcznie. 

 Jeśli osiągnięcie tego efektu nie będzie możliwe w krótkim czasie, konieczne w takim przypadku 

dopłaty z budżetu gminy do gospodarki odpadami należałoby zmniejszać etapami w przeciągu kilku 

najbliższych lat, a nie jednorazowo w sposób drastyczny, jak uczyniła to rada gminy Czernichów, 

przyjmując uchwałę Nr XI.88.2019 z dnia 24 czerwca 2019. 

 Usprawiedliwione jest natomiast drastyczne podniesienie opłaty za odpady niesegregowane do 45 zł 

od osoby miesięcznie. 
 
 


