
 

 

UCHWAŁA NR XV/86/2020 

RADY GMINY WAPNO 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Rada Gminy Wapno uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Wapno, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie kalkulacji kosztów związanych 

z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28,00 złotych od 

jednego mieszkańca. 

2. Ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 60,00 złotych od jednego mieszkańca. 

3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. traci moc uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Wapno z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Radosław Piechowiak 
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Załącznik do uchwały Nr XV/86/2020 

Rady Gminy Wapno 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

Liczba osób wg deklaracji na dzień 3.02.2020 r. - 2291 osób 

Kalkulacja kosztów 

płace 44000,00zł 

dodatkowe wynagrodzenie roczne 2900,00zł 

składki na ubezpieczenie społeczne 8100,00zł 

składki na Fundusz Pracy 300,00zł 

zakup materiałów i wyposażenia 1000,00zł 

prowizje bankowe 1300,00zł 

koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki 5491,44zł 

wartość przetargu + aneks do umowy przetargowej 708238,56zł 

przeliczony na rok 2020 

Razem 771330,00 zł 

Kalkulacja stawki 

Zbiórka selektywna odpadów od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

 2291 osób x 17,00zł/os./m-c=38947,00 zł/m-c x 3 m-c= 116841,00 zł 

Zbiórka selektywna odpadów od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 850 osób x 33,00 zł/os./m-c= 28050,00 zł/m-c x 9 m-c= 252450,00 zł 

Zbiórka selektywna z uwzględnieniem zwolnienia za kompostowanie odpadów biodegradowalnych 

od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r. 

1441 osób  x 31,00 zł/os./m-c = 44671,00  zł x 9 m-c= 402039,00zł 

     Razem wpływy : 771330,00 zł 
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