
 
 

UCHWAŁA NR XLII/268/21 
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 i 3  oraz 6j ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości 8,30  zł za każdy m3 zużytej 
wody z danej nieruchomości. 

2. Ustala podwyższoną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w wysokości 16,60 za każdy  m3  zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli jej 
właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

§ 2. 1. Zwalania z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie miasta Leżajska, którzy 
kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 wynosi 0,90 zł za m3 zużytej wody w odniesieniu do stawki 
opłaty ustalonej w § 1 ust. 1.  

§ 3. Tracą moc: uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIV/97/19 z dnia 27 listopada 2019 roku 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  i uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/117/20 
z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jerzy Jarosz 
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Uzasadnienie

Obowiązująca metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych
od ilości zużytej wody i obecnie obowiązująca stawka w wysokości 6,80 zł za m3 nie bilansują kosztów
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych na okres od
1 stycznia 2022 roku do 31.12.2023 roku, koszty odbioru odpadów rosną o blisko 30%. Od 1 stycznia
2022 roku wrasta także koszt zagospodarowania odpadów w instalacji w Sigiełkach z 550,80 zł do 594 zł za
tonę.

Z roku na rok wzrasta również ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców miasta w tym ilości
odpadów przyjmowanych w PSZOK.

W związku z powyższym przy obecnie obowiązujących stawkach nie jest możliwe zbilansowanie się
systemu zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z uwagi na powyższe zachodzi
konieczność podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedstawionej
wysokości tj. do kwoty 8,30 zł za m3 zużytej wody przy braku kompostowania a po pomniejszeniu
o zwolnienie 0,9 zł za m3 zużytej wody do kwoty 7,40 zł z kompostowaniem odpadów.

Lp. Rodzaj wydatku

przewidywana
ilość odpadów w

tonach

cena odbioru
za 1 tonę

planowane wydatki w
2022 roku

1. Ripok zmieszane zagospodarowanie 2050 594,00 zł 1 217 700,00 zł

2. Ripok bioodpady zagospodarowanie 865 225,00 zł 194 625,00 zł

Łączne koszty zagospodarowania 1 412 325,00 zł

3. Odbiór odpadów w wyniku przetargu 1 250 000,00 zł

4. PSZOK 180 000,00 zł

5. Koszty administracyjne 110 000,00 zł

6. KOSZTY ŁACZNIE 2 952 325,00 zł

7.
roczne zużycie wody w roku 2020 w
m3 355 000

8. Stawka opłaty od 1 m3 zużytej wody 8,3 zł

9. Zagospodarowanie bioodpadów 865 225,00 zł 194 625,00 zł

Odbiór bioodpadów 500 275,93 zł 137 965,00 zł

Łączne koszty bioodpadów 332 590,00 zł

10.
roczne zużycie wody w roku 2020 w
m3 355 000

11. Ulga za kompostowanie 0,9 zł
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