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UCHWAŁA .................... 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale NR XXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek 
opłaty za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małop. 
poz. 3935) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29,45 zł miesięcznie od 
osoby.”. 

§ 2. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tarnowie 

 
 

Jakub Kwaśny 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W Gminie Miasta Tarnowa zasada ta nie jest spełniana od 2015 r. Niedobór środków na gospodarowanie
odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniesie około 8,5 miliona złotych. W przypadku braku zmiany
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niedobór środków w roku 2021 wyniesie około
7,7 miliona złotych. Na wzrost kosztów gospodarki odpadami ma wpływ cena ich zagospodarowania oraz
przede wszystkim obowiązek, od 1 stycznia przyszłego roku, selektywnego odbioru frakcji bioodpadów.
Odpady te będą zbierane do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników, a koszt ich zakupu (ok.
1,5 mln. zł) poniesie Miasto, bowiem przejęło od mieszkańców obowiązek wyposażenia nieruchomości w
pojemniki na odpady. Ze względu na uciążliwości związane z gromadzeniem bioodpadów, ich odbiór będzie
się odbywał z częstotliwością 1 raz w tygodniu, co będzie miało istotny wpływ na ponoszone koszty.
Podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na potrzebę
zrównoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących, które nakazuje przepis art.
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Podstawę prawną uchwały stanowią przepisy art. 6k ust. 1 do 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Przepisy te stanowią, jak następuje:

1. Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod
określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż
jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r
ust. 2-2b i 2d;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:
1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca.

W 2019 r. miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 1819 zl, więc proponowana stawka 29,45 zł mieści
się w maksymalnej stawce możliwej do uchwalenia, która wynosi 36,38 zł za mieszkańca.
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