
UCHWAŁA NR XXX/241/21 
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 888 ze zm.), 

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 
23,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
46,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 
komunalne, w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 4492). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Zbigniew Łącki 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zwanej dalej u.c.p.g. gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
Przy określaniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6k ust. 2 w 
związku z art. 6r ust. 2 u.c.p.g., rada gminy bierze pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, 
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 
  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; 

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, 
że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

 
Analizując system gospodarki odpadami na terenie gminy Brusy można zauważyć, że z roku na rok wzrasta 
masa odpadów odbieranych od mieszkańców. Wzrost masy odpadów oddawanych przez mieszkańców 
gminy przekłada się na zwiększone koszty ich zagospodarowania. 
Głównym czynnikiem determinującym wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie Brusy w 2022 roku będzie wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w ZZO 
Nowy Dwór Sp. z o.o.  
Przewiduje się, że w 2022 r. koszty zagospodarowania odpadów odebranych z terenu nieruchomości 
wyniosą ok. 983,5 tys. zł a zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Brusach stanowić będzie wartość ok. 386,5 tys. zł (ok. 234 tys. zł więcej niż w 2021 r.). 
Suma wszystkich wydatków na gospodarkę odpadami wyniesie około 3,3 mln zł.  
W stosunku do kosztów w 2021 r. wydatki będą wyższe o ok. 360 tys. zł. 
W ujęciu szczegółowym zmiany przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Spodziewane koszty systemu gospodarki odpadami 
Koszty systemu gospodarki odpadami  2021 r. * 2022 r. 
Odbiór i transport odpadów 1 517 436 zł 1 508 107 zł 

Unieszkodliwianie i odzysk odpadów 932 658 zł 983 394 zł 

Koszty funkcjonowania PSZOK, w tym 337 838 zł 644 711 zł 

       Koszt obsługi       185 559 zł     258 243 zł 
       Koszt zagospodarowania       152 279 zł     386 468 zł 
Obsługa administracyjna (wynagrodzenia osobowe, 
składki na ubezpieczenia, fundusz pracy, przesyłki, serwis 
oprogramowania do obsługi systemu) 

142 753 zł 156 008 zł 

Działania informacyjne i edukacyjne 4 000 zł 4 000 zł 
Ogółem: 2 934 685 zł 3 296 220 zł 
Wzrost kosztów w stosunku do 2021 r. 361 535 zł 

* - Szacunek na koniec 2021 r. 
 
W związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. rada gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty. Ustawodawca w art. 6j ust. 1 i 2 
u.c.p.g., wskazał cztery możliwe metody: 

  od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 
  od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
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  od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub 
  jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty m.in. w zależności od powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego, ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość, liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, odbierania 
odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. 
Wydaje się, że zaproponowana w niniejszej uchwale metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość jest zasadna, ponieważ ilość powstających na nieruchomości odpadów zależna jest od liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość. Zaproponowana metoda naliczenia opłaty charakteryzuje się 
przejrzystym sposobem naliczenia opłaty oraz uwzględnia faktyczną ilość odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych. 
Art. 6k ust. 2a oraz ust. 3 u.c.p.g. określa maksymalną stawkę opłaty w odniesieniu do przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, który jest ogłaszany w pierwszym kwartale 
każdego roku w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za 2020 r. wyniósł 1 919 zł. Aktualna maksymalna stawka opłaty 
dla jednego mieszkańca wynosi obecnie 38,38 zł miesięcznie (maks. 2 % przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych jest 
12 760 osób, w tym odpady BIO kompostuje 8 565 osób. W celu pokrycia wydatków związanych z 
funkcjonowaniem systemu niezbędne jest zastosowanie stawki w wysokości 23,00 zł od osoby na miesiąc. 
Ulga z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w przydo-mowym kompostowniku, wyniesie 2,00 zł miesięcznie/osobę. Stawka ustalona na 
poziomie wskazanym w sentencji niniejszej uchwały nie przekroczy zatem progów ustalonych przez 
ustawodawcę. Planuje się osiągnąć dochód na poziomie ok. 3,3 mln zł.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 
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