
UCHWAŁA NR XLVI/262/2022 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 oraz art. 6k 
ust.1 pkt 1, ust.2a pkt 1, ust.3, ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje : 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 
2. 

§ 2. 1. Ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł miesięcznie 
od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny; 

2. Ustala stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 75 zł 
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny. 

3. Zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 7,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowie Nr XXIII/135/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 01.07.2022r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Alicja Szaniawska 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy 
Borowie zobowiązana jest wypełnić dyspozycję art. 6k ust.1, 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 ze zm.), tj. dokonać wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę tej opłaty.  
Rada Gminy określa również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość 
stawki ustalonej przez Radę Gminy. Ponadto, Rada Gminy zobowiązana jest zwolnić 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. 6r ust. 2 ww. ustawy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: 

 
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
- obsługi administracyjnej systemu, 
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z zapisami ww. ustawy system powinien się bilansować. 
Na mocy art. 6j ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca 

dopuścił następujące metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy czym opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn: 

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
- powierzchni lokalu mieszkalnego 

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 
W niniejszej uchwale przyjęto metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wyżej wariantów metoda ta 
jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających na nieruchomości odpadów niewątpliwie wiąże się z 
ilością osób wytwarzających te odpady na nieruchomości. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r. i do 
chwili obecnej w 2022r. oraz szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2022r. ustalono, że opłaty 
pobierane od właścicieli nieruchomości są wystarczające do pokrycia wydatków z nim związanych. 
Aktualne stawki opłat zapewnią spełnienie nałożonego przez ustawę wymogu samofinansowania się 
systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Borowie.  

Proponuje uchwalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
25,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 
wyższej stawki opłaty w wysokości 75,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej w przypadku, kiedy 
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

 Znowelizowane przepisy ustawy przewidują także, że rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych. Mając na względzie realizację tego obowiązku ustawowego w § 2 
pkt 3 wprowadzono częściowe zwolnienie dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących 
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bioodpady w przydomowym kompostowniku w wysokości 7 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość.  

 
Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Poniżej przedstawiamy kalkulację związaną ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022r.  

1. Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 25.05.2022r. -5250  
2. Liczba wszystkich płatników za odpady komunalne wg deklaracji (stan na dzień 

25.05.2022r.)-4771 
- Liczba płatników za odpady komunalne wg deklaracji którzy zadeklarowali kompostowanie 
bioodpadów- 4506 

- Liczba płatników za odpady komunalne wg deklaracji którzy nie zadeklarowali kompostowania 
bioodpadów- 265 

3. Liczba płatników za odpady komunalne które są wytwarzane w sposób nieregularny 
(powstają sezonowo)- 0 

4. Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022r.: 
- usługa zgodnie z ceną zadeklarowaną w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych przez firmę wyłonioną w przetargu- 949 212, 00 zł  
- koszty administracyjne- 98 057,07 zł 
RAZEM: 1 047 269,07 zł 
 
265x 25zł x 12 miesięcy= 79 500, 00 zł 
4506 x 18 zł x 12 miesięcy= 973 296,00 zł 
SUMA: 1 052 796 zł 
 
Nadwyżka na dzień: 31.12.2021r. : 56 801,07 zł 
Zaległości na dzień 31.03.2022r. : 38 082,92 zł 
 

5. Przy założeniu że przypuszczalnie 95 % mieszkańców zamierza kompostować bioodpady w 
przydomowych kompostownikach należy przyjąć stawki: (zachęcając mieszkańców do 
ograniczenia oddawanej masy odpadów) 
a) 25 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są 

zbierane w sposób selektywny; 
b) 75 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny (stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi);  

-7 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w stosunku do stawki określonej w pkt a 

(25zł-7zł=18 zł)- zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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