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UCHWAŁA NR XXXV/ … /17 
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE 

 

z dnia 18 października 2017r. 
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 6k ust. 1 
pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 jt.) uchwala się, co następuje: 
 
 §1.1.Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 
 
 2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny 
w wysokości 25,60 zł miesięcznie od mieszkańca. 
 

  3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane  w sposób selektywny w wysokości 12,80 zł miesięcznie od mieszkańca. 
 
 §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. 
 
 §3. Traci moc uchwała Nr XXIII/242/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 września 2016 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty. 

 
 §4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującąod 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

DO UCHWAŁY NR XXXV/ …/17 
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE 

z dnia 18 października 2017r. 
 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi           

oraz ustalenia stawki opłaty 
 

 
 

 Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                             
i porządku  w gminach (Dz. U z 2017 poz. 1289) Rada Miejska w Mogilnie jest zobowiązana 
do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty.  
 Po dokonaniu analizy kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami stwierdza się, iż obecnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca                        
i w sposób nieselektywny w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca są niewystarczające 
na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zgodnie bowiem z art. 6r ust. 2 w.cyt ustawy z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 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 administracyjnej tego systemu; 
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  
 Proponowana zmiana stawek, wynika z faktu, że wnoszone dotychczas opłaty nie 
pokrywają rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami. Na wysokość opłat wpływ ma 
przede wszystkim ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów. Przed wprowadzeniem nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ilości wystawianych odpadów były znacznie 
mniejsze. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że strumień generowanych odpadów 
znacznie przekracza przyjęte założenia.  
Prezentowana poniżej tabela przedstawia porównanie ilości poszczególnych frakcji odpadów,  
odebranych w 2016 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,                             
z terenu Gminy, w stosunku do 2014 i 2015 r. 



 
 
 
Analizując powyższą tabelę, należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost łącznej masy 
odebranych odpadów w stosunku do poprzedniego roku o 11,8% i o 22,3% do roku 2014. Przy 
czym należy zaznaczyć, iż masa odpadów zmieszanych (stanowiących 80% wszystkich 
odpadów) zwiększyła się  o 18,5% w porównaniu do zeszłego roku i  aż o 28,4% do roku 2014.   
Wzrosła również ilość odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych. 
Największy wzrost zanotowano w ilości odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych  
leków i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Niestety obecnie masa odbieranych odpadów w dalszym ciągu rośnie, co pokazują dane 
dotyczące I połowy 2017 r., przedstawione poniżej w kolejnej tabeli. 
 

 



Powyższe dane pokazują, że największy wzrost ilości odpadów stanowią odpady 
wielkogabarytowe i zużytych opon.  
Obecnie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Mogilno 
świadczy gmina spółka, tj. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.                 
z siedzibą przy ul. Witosa 6a, 88-300 Mogilno. W związku ze znacznym wzrostem masy 
odbieranych odpadów od mieszkańców spółka ponosi straty w tym rodzaju prowadzonej 
działalności. Niewątpliwie wzrost ilości odpadów sprzyja wzrostowi kosztów odbioru                             
i zagospodarowania odpadów. Niestety wykonawca świadczący usługi odbioru odpadów musi 
ponieść koszty ich odzysku lub unieszkodliwiania wraz z kosztami transportu. Zgodnie bowiem 
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami odebrane od właścicieli nieruchomości                           
z terenu Gminy Mogilno odpady zmieszane oraz odpady zielone Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania do wskazanego w ww. planie RIPOK                              
w Inowrocławiu, przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław. Plan ten nie daje możliwości 
jakiegokolwiek wyboru czy zmiany miejsca zagospodarowania odebranych od mieszkańców 
odpadów zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji, które stanowią aż 89% 
wszystkich zebranych odpadów. Koszty zagospodarowania tego rodzaju odpadów są bardzo 
wysokie. Zgodnie z obecnie obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów w RIPOK                           
w Inowrocławiu koszt odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zmieszanych to 232,20 zł 
brutto za jedną tonę, a koszt unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji to 108,00 
zł brutto za jedną tonę.Poza tym odpady ,,problemowe” jak odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane, zużyte opony są również przekazywane do RIPOK w Inowrocławiu. Jednakże od 
01.01.2018 r. cennik ten ulegnie zmianie i opłaty za przyjęcie niektórych frakcji odpadów                    
w RIPOK ulegną podwyższeniu. Dla porównania, nowy cennik zaproponowany dla gminnej 
spółki zakłada podwyżkę opłat za przyjęcie odpadów niesegregowanych w wysokości 9,3%                   
i odpadów ulegających biodegradacji o 27,3%. Wzrost opłat za przyjęcie pozostałych frakcji 
odpadów jest niestety jeszcze większy i wynosi od 85% w przypadku odpadów 
wielkogabarytowych do 300% w przypadku zużytych opon. Kilkukrotnie wzrosną także opłaty 
za przyjęcie gałęzi. Wzrost opłat za przyjęcie odpadów RIPOK powoduje zwiększenie kosztów 
realizacji usługi przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie Wykonawcy nie 
obejmuje tylko usług w zakresie samego odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie 
do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.   
W ramach umowy przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie również takich usług jak: 
- zakup i dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów, 
- zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwany dalej PSZOK)                     
o wielkości umożliwiającej umieszczenie w nim nie mniej niż 14 pojemników na odpady 
zbierane selektywnie (po jednym dla każdej frakcji odpadów), położonego  w odległości nie 
większej niż 2 km od granicy miasta Mogilna, 
- wyposażenie PSZOK w pojemniki i prowadzenie PSZOK (odbieranie i wywóz odpadów), 
- oznakowanie dojazdu do PSZOK co najmniej 5 znakami wskazującymi odległość od miejsca 
jego lokalizacji i samego miejsca jego funkcjonowania  (w tym, co najmniej 1 tablica 
informująca o dniach i godzinach otwarcia PSZOK), ustawionych w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym,    
- przygotowanie kalendarza świadczenia usług odrębnie dla strefy miejskiej i strefy wiejskiej                    
i harmonogramu z zatwierdzonymi przez Zamawiającego terminami odbioru poszczególnych 
frakcji odpadów oraz do ich skutecznej dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości,                         
z których będą odbierane odpady, 



- zapewnienie w odpowiedniej ilości, sprawnych i estetycznie wyglądających pojemników na 
przeterminowane leki oraz baterie i akumulatory małogabarytowe oraz ich ustawienie                                  
w wyznaczonych aptekach  i budynkach użyteczności publicznej i ich opróżnianie 
- zapewnienie w odpowiedniej ilości, sprawnych i estetycznie wyglądających pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów, ich ustawienie w wyznaczonych miejscach i ich opróżnianie                 
(w sumie 242 szt.) 
- oznakowanie pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych ,,typu siatka” 
tabliczkami informującymi o konieczności zgniatania butelek PET  (forma graficzna) oraz 
zawierającymi aktualne informacje o rodzajach odpadów, które można wrzucać do pojemnika, 
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami 
segregowania odpadów (forma tekstowa) umieszczonymi w widocznych miejscach na 
pojemniku. 
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę 
wymienionych powyżej usług, obsługę administracyjną systemu (m.in. wynagrodzenie 
pracowników ds. gospodarki odpadami, materiały biurowe, koszty upomnień, prowizję dla 
inkasentów pobierających na terenach wiejskich opłaty za odpady)  i edukację ekologiczną. 
Należy podkreślić, że w ramach tej opłaty każda nieruchomość, z której odpady zbierane są                 
w sposób selektywny otrzymuje każdorazowo podczas odbioru odpadów, tyle rodzajów 
worków ile wystawi przyjmując zasadę 1 worek za każdy 1 wystawiony worek zapełniony 
odpadami. Worki dla nieruchomości przysługują niezależnie od tego czy są na nieruchomości 
umieszczone gminne pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (typu siatka), 
zbiórki szkła (typu dzwon) oraz zbiórki papieru. Ponadto bez dodatkowej opłaty od właściciela 
nieruchomości mieszkańcy gminy Mogilno mają również możliwość zaopatrywania się                        
w dodatkowe worki na odpady segregowane (poza dostarczonymi na nieruchomość przez 
Wykonawcę) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie i Mogileńskich Domach w Mogilnie. 
W 2015 r. w ramach uiszczanej opłaty mieszkańcy otrzymali w sumie 196 565 szt. worków,                
w tym: 
- 80 500 szt. na tworzywa sztuczne, 
- 30 885 szt. na szkło, 
- 18 500 szt. na papier, 
- 66 680 szt. na odpady ulegające biodegradacji.  
Natomiast w 2016 r. w ramach uiszczanej opłaty rozdano mieszkańcom aż 257 570 różnego 
rodzaju worków. Ilość rozdanych mieszkańcom worków w 2016 r. uległa znacznemu 
zwiększeniu, tj. o 61 005 szt., co stanowi ok. 23,68% wzrostu. Dzięki przejęciu przez Gminę 
obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, który jest wykonywany za pośrednictwem firmy wywozowej mieszkańcy nie 
muszą ponosić dodatkowych opłat i samodzielnie kupować worków. 
Poza tym na terenie Gminy Mogilno utworzono stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, zwany dalej ,,PSZOK”,  który mieści się na terenie przyległym do 
składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach. Mieszkańcy w ramach wnoszonej  opłaty 
za gospodarowanie odpadami mogą bez żadnej dodatkowej opłaty dostarczyć i zostawić 
następujące rodzaje odpadów: 

• szkło, 
• tworzywa sztuczne, 
• papier, 
• metal, 
• odpady ulegające biodegradacji, 
• opakowania wielomateriałowe, 
• przeterminowane leki, 



• chemikalia, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe, 
• odzież i tekstylia, 
• zużyte opony. 

Wszystkie ww. odpady poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi przyjmowane są bez 
limitu. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane do PSZOK bezpłatnie,                
w ilości  nie większej niż 3 m3 rocznie. 
PSZOK jest czynny aż 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 
19.00 i w soboty od 8.00 do 14.00. Wprowadzone godziny otwarcia PSZOK, zwłaszcza te 
popołudniowe oraz sobota stanowią niewątpliwie niebywałe udogodnienie, zwłaszcza dla osób 
pracujących. Należy również podkreślić, iż mieszkańcy mają również możliwość 
przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych 
nie tylko w PSZOK, ale również bezpośrednio z terenu nieruchomości, na której zamieszkują. 
Poza tym w ramach opłaty za odpady mieszkańcy mają możliwość korzystania również z tzw. 
gniazd - pojemników na odpady papieru, szkła i tworzyw sztucznych, ustawionych w miejscach 
ogólnodostępnych, co stanowi uzupełnienie podstawowego systemu gromadzenia odpadów                 
w workach lub pojemnikach, stosowanego dla danej nieruchomości. Łącznie na terenie Gminy 
Mogilno ustawionych jest 242 pojemniki, w tym 97 na tworzywa sztuczne, 96 na szkło i 49 na 
papier.  
Dodatkowo mieszkańcy mogą również bezpłatnie przekazywać przeterminowane leki do aptek 
znajdujących się na terenie Gminy Mogilno oraz baterie i akumulatory małogabarytowe do 
szkół i przedszkoli. 
 Niestety z powodu ciągłego wzrostu masy wytworzonych odpadów komunalnych, która 
niewątpliwie wpływa na podniesienie ceny świadczonych usług, stwierdza się, że obecnie 
obowiązujące stawki są niewystarczające. Aby zrównoważyć dochody i wydatki systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi i nie zmieniać obecnie funkcjonującego i korzystnego 
dla mieszkańców systemu gospodarki odpadami  m.in. poprzez zmniejszenie zakresu 
świadczonych usług wykonywanych dla mieszkańców, konieczne jest podniesienie obecnie 
obowiązujących stawek o 2,80 zł w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów i o 5,60 zł 
w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.  
 Mając na uwadze fakt, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
dochód gminy, a gmina nie może partycypować w kosztach przeznaczonych na obsługę 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  na podstawie przepisów ustawy z dnia               
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach, aby system odbioru                   
i zagospodarowania odpadów funkcjonował jako samobilansujący się wyłącznie z środków 
pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, a nie z innych środków pochodzących              
z budżetu Gminy Mogilno konieczne jest podniesienie obowiązujących stawek do kwoty, która 
będzie realna w stosunku do potrzeb i zabezpieczy spełnienie obowiązków wynikających                         
z przepisów ww. ustawy. 
 W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 
 


