
             UCHWAŁA NR  LIV/344//2022 

RADY MIEJSKIEJ 

W PARCZEWIE 

 z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 6k ust 1 

pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust.2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1297, z późn. zm.) Rada 

Miejska w Parczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

pobierana przez Gminę Parczew będzie obliczana od gospodarstwa domowego  

w zależności od liczby osób w nim zamieszkujących. 

     

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

zbieranymi selektywnie od jednego gospodarstwa domowego: 

1) jednoosobowego – w wysokości 25,00 zł miesięcznie; 

2) dwuosobowego – w wysokości 46,00 zł miesięcznie; 

3) w trzyosobowego – w wysokości 69,00 zł miesięcznie; 

4) czteroosobowego – w wysokości 92,00 zł miesięcznie; 

5) w pięcioosobowego i większego - w wysokości 115,00  zł miesięcznie. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia  obowiązku 

zbierania odpadów w sposób selektywny: 

1) 50,00 zł miesięcznie– od jednego gospodarstwa domowego 

jednoosobowego; 

2) 92,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego 

dwuosobowego; 

3) 138,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego 

trzyosobowego; 



4) 184,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego 

czteroosobowego; 

5) 230,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego 

pięcioosobowego i większego. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia  

24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 

4290). 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.  

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

 

 

Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LIV/344/2022 RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty 

 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.) rada gminy,                     

w drodze uchwały, dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. Ustawodawca w art. 6j ust. 1 i 2 w/w ustawy 

wskazał cztery metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, lub 

4) od gospodarstwa domowego, 

dopuszczając możliwość zastosowania więcej niż jednej metody ustalenia opłaty na 

obszarze gminy oraz różnicowanie stawek opłat zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy.  

 Stawki opłat ustalone zostały uchwałą Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej  

w Parczewie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

i ustalenia stawek  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki 

pochodzące z wpłat mieszkańców nie są wystarczające do pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obejmują 

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

  W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawek opłat na takim 

poziomie, który pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć 

koszty działania systemu, dokonano szczegółowej analizy aktualnych  

i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie gminy Parczew.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia 

wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych, konieczne 

jest zwiększenie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 



gminy bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, przypadki, w których właściciele 

nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na 

niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

Niezbędne jest oszacowanie przez gminę kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, na które zgodnie z art. 6r ust. 2 

wyżej cytowanej ustawy składają się:  

1. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów    

komunalnych (3 166 365,60 zł/rok); 

2. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych ( 110 160,00 zł/rok); 

3. koszty obsługi administracyjnej tego systemu, inkaso ( 196 826,60 zł/rok); 

4. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi, szkolenia, materiały biurowe (0,00 zł/rok). 

Kalkulację kosztu odbioru można przeprowadzić szacując masę odpadów do 

odbioru w danym okresie oraz stawki za masę odebranego odpadu. Oszacowanie 

kosztów na podstawie stawek za masę odebranego odpadu uzależnione jest od 

posiadania danych o stawce za odbiór Mg odpadu. 

Mając powyższe na uwadze, przyjęto, że jedynym rzetelnym źródłem 

informacji odnośnie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest 

aktualna oferta wynikająca z przetargu pn. ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Parczew i PSZOK-u od dnia 01 stycznia 2023r. do  

31 grudnia 2023r.”.  

Kalkulację kosztu odbioru Gmina Parczew przeprowadziła szacując masę 

poszczególnych rodzajów odpadów odebranych w danym okresie, tj. w roku 2022  

z terenu gminy Parczew oraz  obowiązującego Zarządzenia Nr 239/21 Prezydenta 

Miasta Biała Podlaska  z dnia 23 grudnia  2021 r.  w sprawie ustalenia stawek opłat  

za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład zagospodarowania Odpadów dla 

Regionu Biała Podlaska.   

Tabela. 1.  Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

Lp. Składowa kosztu Wartość (zł) ceny brutto 

1 Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

   3 166 365,60 zł/rok 

2 Koszt utworzenia i prowadzenia PSZOK       113 634,40 zł/rok 

3 Koszt obsługi administracyjnej systemu       201 690,60 zł/rok 

4 Koszt edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi 

               0,00 zł/rok 



suma 3 481 690,60  zł/rok 

 

            W celu ustalenia nowych stawek opłat za odbiór odpadów i ich 

zagospodarowanie, wykorzystano dane, tj.   

- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Parczew,  

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2022,  

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 

wzrost cen za przyjęcie odpadów w RIPOK). 

            Gmina Parczew liczy 13 994  mieszkańców (na podstawie zameldowania, 

stan na 30.11.2022 r. – ewidencja ludności). W złożonych deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych zostało ok. 11 780 

mieszkańców. 

            Podwyższając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do stawek 

określonych w uchwale otrzymujemy w stosunku rocznym wpłaty ok. 3 315 288,00 zł, 

przy założeniu 100% wpłat. 

 

Kalkulacja kosztów za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. 

          Ogółem prognozowane dochody dla gminy Parczew w 2023 r. wyniosą 

3 315 288,00 zł/rok tj: 

1542 osób x 25,00 zł x 12 miesięcy= 462 600,00 zł/rok  

10238 osób x 23,00 zł x 12 miesięcy= 2 825 688,00 zł/rok 

          Zwiększone dochody 706 800,00 zł tj   

11 780 osób x 5,00 zł. x 12 miesiące = 706 800,00 zł. 

 

            Zwiększone dochody po podwyższeniu stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi pozwolą zbilansować koszty odbioru odpadów w roku 2023. 

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Parczew zostaną pokryte w 2023 r. z budżetu gminy.   

Stosownie do powyższego proponuje się nowe stawki opłat.  

 Jednoczesne tak znaczne zróżnicowanie i zwiększenie stawek w przypadku 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia  obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, ma być motywujące i stanowić zachętę do podjęcia trudu segregacji 

odpadów przez mieszkańców.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe  

i uzasadnione. 

Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 


