
UCHWAŁA NR XXXVI/251/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty, oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3, 
ust. 4a oraz art. 6j 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, poz. 1549) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie, z którą opłata będzie 
ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki 
opłaty. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 25,00 zł od jednego mieszkańca. 

2. Określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w wysokości 100,00 zł od jednego mieszkańca. 

§ 3. 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 16 % opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Cielądz dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 21,00 zł 
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w wysokości 84,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie 
wielorodzinnej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 6. Traci moc uchwała XIX/147/21 Rady Gminy w Cielądzu z dnia 20 stycznia 2021 r. w wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty 
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. 
poz. 580 ). 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie 

Główną przesłanką do podjęcia uchwały zmieniającej jest konieczność dostosowania stawek do wzrostu 
kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Zmiana wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jest 
wynikiem przeprowadzonego rozeznania rynku w zakresie cen odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Wynika z niego, iż w związku z galopującą inflacją nastąpił wzrost: 

1) kosztów transportu i odbioru odpadów związanych z ceną paliw na rynku, 

2) opłat na instalacjach, związany ze składowaniem i przetwarzaniem, 

3) wynagrodzenia w związku z podniesieniem kwoty minimalnej brutto. 

Wobec powyższego zaistniała potrzeba dokonania zmian (zwiększenia) stawek opłat. 

Ich poziom w projekcie uchwały daje podstawy do bilansowania się systemu gospodarowania odpadami, 
przy zachowaniu wymogów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Cielądz. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu, który obejmuje koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

2) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługi administracyjnej oraz systemu, 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; 

5) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. 

Przy tym podziale wzięto pod uwagę zróżnicowane koszty systemu w stosunku do rodzaju zabudowy 
(jednorodzinna i wielorodzinna). Zabudowa wielorodzinna generuje mniejsze koszty, np. dojazdu do 
posesji. 

Zaproponowano wprowadzenie kompostownika przydomowego, co wiąże się z obligatoryjnym 
zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kompostowanie przydomowe 
dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

 Przy określeniu stawek wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg złożonych deklaracji, ilość odpadów 
komunalnych powstających na ternie Gminy Cielądz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o dostępne informacji, dane statystyczne, szacunki 
oraz prognozy na kolejne lata. 

 W przypadku kompostowania przydomowego częściowe zwolnienie z opłat jest proporcjonalne do 
szacowanego zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 
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