
UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2022 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Krasnosielc. 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ten sposób, że opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty określonej w § 2 ust.1. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 22,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 
66,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,  jeżeli właściciel  nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie dla każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/85/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
określenia stawki opłaty podwyższonej i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy 
Krasnosielc. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 
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UZASADNIENIE 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/215/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 grudnia 2022 
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i w sprawie zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Krasnosielc. 
W związku ze wzrostem kosztów ponoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada 
Gminy Krasnosielc podjęła w dniu 11 marca 2022 r. uchwałę Nr XXX/182/2022 w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022.  W 
celu pomniejszenia wysokości kosztów ponoszonych z dochodów własnych Rada Gminy 
Krasnosielc zdecydowała o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kalkulacja  

Liczba osób wg złożonych deklaracji w 2022 r. wyniosła 4850. 

Planowane dochody za okres od I do XII 2022 r. (przyjmując niezmienioną liczbę osób): 

4850 x 20 zł x 12 m-ce = 1164000 zł. 

Planowane wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za okres od I do XII 2022 r. 
wynoszą 1500000,00 zł. więc planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pokryją w 77,60 % planowanych wydatków.  

Planowane dochody w okresie od I do XII 2023 r. (przyjmując niezmienioną ilość osób): 

4850 x 22 zł x 12 m-ce = 1280400 zł. 

Przyjmując planowane wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r. na 
poziomie wydatków planowanych w 2022 r., wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pokryją 85,36 % planowanych wydatków. 

Ulga za kompostowanie wynika z przeliczenia (2021 r.): ilość bioodpadów odebrana od 
mieszkańców w 2021 r. podzielona przez liczbę osób niekompostujących wylicza ilość 
bioodpadów odebranych rocznie od 1 mieszkańca (0,0253 Mg). Masa ww. odpadów została 
przemnożona przez koszt zagospodarowania odpadów i podzielna na liczbę miesięcy, co 
umożliwiło wyliczenie miesięcznego kosztu zagospodarowania bioodpadów na 1 mieszkańca – 
2,36 zł. Ulga za kompostownik została wyrażona w pełnych zł.  
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