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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40), art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/313/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
(t.j. Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021r., poz.1285) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych 
w wysokości 30 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 
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Uzasadnienie 

Do kompetencji Rady Miasta Tarnobrzega zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) należy wybranie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami oraz ustalenie stawki tej opłaty. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 2519) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczasowe stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone w 2020 roku. Miasto Tarnobrzeg podpisało 
aneks do umowy Nr BZP-I.272.41.2021 w dniu 30.06.2022 r. z powodu ziszczenia się przesłanek 
uprawniających Wykonawcę do zmiany wynagrodzenia określonych w § 7 ust. 1 umowy oraz w przepisach 
ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710). W grudniu 
2022 r. firma FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. przedstawiła szczegółowe kulacje cenowe i zawnioskowała o ponowną 
zmianę umowy na realizację usługi pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta Tarnobrzega odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. 
Weryfikacja kalkulacji została pozytywnie oceniona i zaakceptowana dlatego też została uwzględniona 
w ustalonej stawce 30 zł na osobę. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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