
 

 

UCHWAŁA NR IV/37/18 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2; ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 15 grudnia 2014 r.  

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

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego* położonego na terenie miasta:: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 25,50 zł miesięcznie, 

2) od gospodarstwa domowego dwu, -osobowego 46 , 50 zł miesięcznie 

3) od gospodarstwa domowego trzy, cztero osobowego 51,00 zł miesięcznie, 

4) od gospodarstwa domowego pięcio i więcej osobowego 58,50 zł miesięcznie, 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1,2,3,4 jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

odpowiednio: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 40,50 zł miesięcznie, 

2) od gospodarstwa domowego dwu, -osobowego 54,00zł miesięcznie 

3) od gospodarstwa domowego trzy, cztero osobowego 69,00 zł miesięcznie, 

4) od gospodarstwa domowego pięcio i więcej osobowego 76,50 zł miesięcznie,”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Ustala się stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego* położonego na terenie wsi: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 21,00 zł miesięcznie, 

2) od gospodarstwa domowego dwu, -osobowego 36,00zł miesięcznie 
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3) od gospodarstwa domowego trzy, cztero osobowego 46,50 zł miesięcznie, 

4) od gospodarstwa domowego pięcio i więcej osobowego 55,50 zł miesięcznie, 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa  

w § 3, ust. 1 pkt 1,2,3,4, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

odpowiednio: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 36,00 zł miesięcznie, 

2) od gospodarstwa domowego dwu, -osobowego 51,00zł miesięcznie 

3) od gospodarstwa domowego trzy, cztero osobowego 58,50 zł miesięcznie, 

4) od gospodarstwa domowego pięcio i więcej osobowego 66,00 zł miesięcznie,”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Ustala się stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstw domowych zlokalizowanych w budynkach 

wielolokalowych (bloki): 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 16,50 zł miesięcznie, 

2) od gospodarstwa domowego dwu, -osobowego 25,50zł miesięcznie 

3) od gospodarstwa domowego trzy, cztero osobowego 36,00 zł miesięcznie, 

4) od gospodarstwa domowego pięcio i więcej osobowego 46,50 zł miesięcznie,  

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa  

w § 4, ust. 1 pkt 1,2,3,4, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

odpowiednio: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 27,00 zł miesięcznie, 

2) od gospodarstwa domowego dwu, -osobowego 43,50zł miesięcznie 

3) od gospodarstwa domowego trzy, cztero osobowego 54,00 zł miesięcznie, 

4) od gospodarstwa domowego pięcio i więcej osobowego 58,50 zł miesięcznie,”; 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. „§ 5. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za 

pojemnik: 

a) o pojemności 60 l – w wysokości 14,25 zł 

b) o pojemności 110 l – w wysokości 27,00 zł 

c) o pojemności 120 l – w wysokości 29,25 zł 

d) o pojemności 240 l – w wysokości 57,75 zł 

e) o pojemności 1,1m 3 - w wysokości 138,00 zł 

f) o pojemności 7 m 3 - w wysokości 690,00 zł 

g) o pojemności 9 m 3 - w wysokości 945,00 zł 

h) za worek 0,08 m 3 na zmieszane odpady komunalne – 23,25 zł. 

2. Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, które nie będą zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną 

stawkę za pojemnik: 

a) o pojemności 60 l – w wysokości 29,00 zł 
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b) o pojemności 110 l – w wysokości 53,30 zł 

c) o pojemności 120 l – w wysokości 57,00 zł 

d) o pojemności 240 l – w wysokości 112,50 zł 

e) o pojemności 1,1m 3 - w wysokości 262,50 zł 

f) o pojemności 7 m 3 - w wysokości 1335,00 zł 

g) o pojemności 9 m 3 - w wysokości 1537,50 zł. 

h) za worek 0,08 m 3 na zmieszane odpady komunalne – 49,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego . 

 

– * Gospodarstwo domowe – jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się 

utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby 

samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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Uzasadnienie 

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 (art. 6r ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach Dz. U. 2018 r. poz. 1454 t. j.):  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

3) obsługi administracyjnej tego systemu;  

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

W celu wykonania powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków 

finansowych. Przekłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których Gmina musi pobrać opłaty w takiej 

wysokości, aby wystarczyły one na realizację całości zadania.  

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie 

odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania 

zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami w naszej gminie, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.  

Głównymi czynnikami wpływającymi na znaczący wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych są:  

- podwyżki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku,  

- wzrost minimalnego wynagrodzenia  

- skokowy wzrost cen paliw.  

W roku 2019 przewiduje się wzrost ilości przyjmowanych odpadów. Ciągły wzrost ilości odbieranych 

odpadów komunalnych, przede wszystkim zmieszanych odpadów komunalnych, w znacznym stopniu 

przekłada się na obecny wzrost cen. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające 

rozporządzanie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 723), określiło nowe 

wyższe jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowiskach. Zgodnie z tym 

rozporządzeniem stawki te będą wzrastać znacząco do 2020 r. Stawki te mają bezpośrednie przełożenie na 

koszty ponoszone przez gminy za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych od 

właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich 

odbiór i zagospodarowanie, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.  

Nadmienić należy, że stawki za odbieranie odpadów komunalnych w Gminie Kolbuszowa, pomimo 

ciągłego wzrostu ilości oddawanych odpadów, nie ulegały zmianom od 2015 roku.  

Przy nowo obowiązujących stawkach mamy gwarancję, że standard obsługi pozostanie bez zmian i na 

właściwym poziomie.  

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

pozostaje bez zmian. 
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