
UCHWAŁA NR LVI/370/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ust. 2, ust. 2a 
pkt 2, ust.3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie  wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 9728) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.  
otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 11,00 zł za 1 m3 zużytej wody. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 22,00 zł za 1 m3 zużytej wody.”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr LVI/370/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022  roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. 

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

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, rada gminy ma obowiązek dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ww. ustawy 
oraz ustalić stawkę takiej opłaty, a także określić stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej 
niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie art. 6k 
ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. 

Zastosowanie wyższych stawek opłaty dla właścicieli nieruchomości niewypełniających obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ma stanowić instrument ekonomiczny, który 
ma mobilizować do segregowania odpadów. 

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z pobranych 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać 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 administracyjne tego systemu; 
4.edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
Stosownie zaś do art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, rada gminy, określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze 
pod uwagę m.in.: ww. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów 
komunalnych. 

Rada gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. Ustawodawca 
dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1.w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 
2.w oparciu ilość zużytej wody z danej nieruchomości, 
3.w oparciu o powierzchnię lokalu mieszkalnego, 
4.przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego. 
Mając do wyboru wyżej wymienione metody wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zależnej od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Metoda ta stanowi 
skuteczny sposób naliczania opłat. Metodę tą charakteryzują takie zalety jak: 
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1.wiarygodność, łatwość i skuteczność weryfikacji - w oparciu o dane z odczytów wodomierzy 
ewidencjonowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 
spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, 

2.szczelność metody - która faktycznie obejmie wszystkie osoby zamieszkujące na terenie miasta 
Turku i wytwarzające śmieci, w tym okresowo zamieszkałe, wynajmujące, a także przyjezdne, 

3.brak konieczności składania aktualizacji deklaracji przy każdej zmianie ilości osób zamieszkałych. 
Metoda ta jest najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców, gdyż gwarantuje największą szczelność 

systemu - objęcie opłatą wszystkich osób, a nie tylko ich zadeklarowanej liczby. 
Na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały 

oszacowane na rok 2023 składają się: 
1.Koszty odbioru i transportu odpadów i likwidacji dzikich wysypisk a także koszty funkcjonowania 

PSZOK – przyjęto w oparciu o rok poprzedni oraz bieżące koszty, 
2.Koszty zagospodarowania odpadów - przyjęto na poziomie wyliczonym w oparciu o ilość 

odpadów komunalnych zagospodarowanych w roku 2021 i bieżącym przez ZUOK „Orli Staw” wraz 
z uwzględnieniem stawek obowiązujących na rok 2022. 

3.Koszty administracyjne systemu. 
4.Koszty edukacji ekologicznej. 
Ze względu na wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta 

Turku zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Przyjęte stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej. Głównymi czynnikami 
wpływającymi na wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych są: 
podwyżka opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, wzrost minimalnego wynagrodzenia 
i prognozowany dalszy jej wzrost, skokowy wzrost cen paliw, brak stabilności cen paliw, oraz brak 
rynków zbytu dla surowców wtórnych. 

Wobec powyższych założeń oszacowano łącznie prognozowane koszty odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów na rok 2023 na poziomie 8 410 000,00 zł. Z tego koszt transportu 
i odbioru oszacowano na poziomie 4 080 000,00zł, zagospodarowania odpadów - 4 000 000,00 zł, 
a pozostałe koszty stanowią koszty administracji systemu. 

 Kalkulacja stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 została 
przeprowadzona dla nieruchomości zamieszkałych. Prognoza zakłada kalkulację stawek opłat dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych według metody od ilości zużytej wody. 

W celu zbilansowania prognozowanych kosztów systemu stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 11,00zł za 1 m3 zużytej wody. Ustalona stawka opłaty 
nie przekracza wartości maksymalnej wskazanej w art.6k ust. 2a pkt 2 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w przypadku wyboru metody w oparciu 
o ilość zużytej wody z danej nieruchomości nie może być większa od 0,7% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za m3 zużytej wody. Zaproponowana stawka opłaty 
umożliwia bilansowanie się systemu, tzn. dochody z systemu będą w stanie pokryć koszty jego 
funkcjonowanie. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na 
poziomie 8 410 000,00 zł. 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system 
gospodarowania odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku 
z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest takie 
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ustalenie stawki, aby wystarczyła na realizację całości zadania. Mając na uwadze powyższe 
w niniejszej uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto 
iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości w m3 oraz stawki opłaty. Określając stawkę opłaty 
uwzględniono wszystkie wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie czynniki. 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z wprowadzonej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w szczególności poprzez wprowadzenie art. 6j ust. 3f wskazującej, że 
w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić więcej 
niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo 
domowe. 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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