
UCHWAŁA NR XVIII/121/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 w związku z art. 6j ust.1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada 
Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki 
opłaty określonej w § 2. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, 
w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są 
zbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
34,00 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/290/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty (DZ. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r., poz. 5398). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki
odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wszystkie koszty
gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków
na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby
wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności
dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest
przedstawionym przez firmę świadczącą usługi w tym zakresie na terenie gminy Nowe Ostrowy tj.
Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu
i zagospodarowania odpadów.

Informujemy, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Poniżej kalkulacja kosztów systemu gospodarki odpadami w gminie Nowe Ostrowy

I. Kalkulację sporządzono dla roku 2020 i oparto na następujących założeniach:

1) okres wzrostu ceny usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów: kwiecień – grudzień 2020 r. (9
miesięcy),

2) cena usług w okresie kwiecień – grudzień - 40 030,58 zł miesięcznie,

3) cena usług w okresie styczeń – marzec - 20 224,71 zł miesięcznie,

4) czas obowiązywania dotychczasowej stawki i jej wysokość:

- okres styczeń – maj (5 miesięcy) – stawka – 7,00 zł / osobę

5) Ilość osób, które złożyły deklaracje i są objęte systemem gospodarki odpadami – 3 020 osób

6) Koszty własne systemu ponoszone przez gminę (PSZOK, obsługa administracyjna) – 42 000,00 zł.

II. Wyliczenie wysokości stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

1) koszty roczne systemu:

3 miesiące x 20 224,71 zł + 9 miesięcy x 40 038,58 zł + 42 000,00 zł = 60 674,13 zł + 360 275,22 zł +
42 000,00 zł = 462 949,35 zł

2) wpływy ze stawki w wysokości 7,00 zł za 5 miesięcy:

3020 x 7,00 zł x 5 miesięcy = 105 700,00 zł

3) koszty systemu, które muszą być sfinansowane podwyższoną stawką w ciągu pozostałych
7 miesięcy:

462 949,35 zł – 105 700,00 zł = 357 249,35 zł

4) wysokość stawki w okresie czerwiec – grudzień (7 miesięcy):

357 249,35 zł : 7 miesięcy : 3020 osób = 16,90 zł
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Przyjęto miesięczną stawkę 17,00 zł od osoby.

  

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY NOWE OSTROWY

JACEK OLESIŃSKI 
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