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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 6j ust. 1-5 i art. 6k ust. 1-4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy będzie ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty wskazanej w ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane, od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości …………. zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej nieruchomość. 

3. Zwalnia się w części z opłaty, o której mowa w ust. 2, właścicieli nieruchomość zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych, tj w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość. 

4. Ustanawia się zwolnienie z części opłaty, o której mowa w ust. 2, w części dotyczącej gospodarstw 
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2019, poz. 1507 z późn. zm.), tj. w wysokości 50% opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zbieranymi i oddawanymi w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 
………………………………… stawki opłaty, o której mowa w ust. 2. 

§ 2. 1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie ustalona jako iloczyn zadeklarowanej liczby 
worków oraz stawki opłaty wskazanej w ust. 3 i 4. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane, od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jako podstawę 
worek o pojemności 120 litrów. 

3. Stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 18,19 zł. 

4. Stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności 
w odniesieniu do worka 120 litrów: 

1) pojemność 60 litrów – 9,10 zł, 

2) pojemność 80 litrów – 12,13 zł, 

3) pojemność 240 litrów – 36,38 zł, 
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4) pojemność 360 litrów – 54,57 zł, 

5) pojemność 1100 litrów – 166,74 zł, 

6) pojemność 5000 litrów – 757,92 zł, 

7) pojemność 7000 litrów – 1061,08 zł, 

8) pojemność 10000 litrów – 1515,83 zł. 

5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 
…………………………………. stawki opłaty, o której mowa w ust. 3 i ust. 4. 

§ 3.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę opłat ustaloną zgodnie z § 1 i § 2. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 5.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Zakopane nr: 

᠆  V/46/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat, 

᠆  V/47/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

᠆  XXXVII/496/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują 
mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne, 

᠆  XIII/207/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 
gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.). 

§ 6.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2020 roku.
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, zostały wprowadzone zmiany powodujące konieczność wprowadzenia zmian
w obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane.

Podstawowym założeniem tych zmian jest:

- wprowadzenie obowiązkowego zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

- określenie maksymalnych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

max 36,38zł za mieszkańca na mc (2% przeciętnego miesięcznego dochodu),

max 18,19zł za worek 120 l (1% przeciętnego miesięcznego dochodu),

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem = 1819 za 2019r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Rada Gminy ustalając stawkę opłaty za niespełnienie wymogu selektywnej
zbiórki może ustalić stawkę w przedziale 2-4 krotności stawki jak za selektywną zbiórkę.

Wprowadzenie przez Gminę zmian konieczne jest najpóźniej do dnia 6 września 2020r.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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