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Poz. 2373
UCHWAŁA NR XXIV/79/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 6k ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dz.U. Nr 152,
poz. 897) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wybiera się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w art. 6j.
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 10,00 zł miesięcznie.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,00 zł
miesięcznie na mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Uzasadnienie
W związku z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru
metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona do wyboru następujące metody:
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) od ilości zużytej wody z danej
nieruchomości, albo 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) od gospodarstwa domowego. Metoda
naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej optymalna. Wydaje się ona oczywista, ponieważ
każdy produkuje odpady komunalne. Wadą tej metody jest jej niedogodność dla mieszkańców, która to
związana jest ze zmiennością danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Z kolei metoda naliczania
opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest, w porównaniu do metody od ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna ze względu na możliwość zaniżania zużycia wody
(także poprzez zniekształcenie wskazań liczników), celem zmniejszenia opłaty za odpady. Istotną wadą takiego
rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej wody na obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla
faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość. Metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałej powierzchni w gospodarstwie domowym, jak
również za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie odzwierciedlają ilości
odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Powierzchnia lokalu nie ma wpływu
na ilość powstających w nim odpadów. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego mogłaby mieć
zastosowanie tylko w miejscowościach, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym standardzie
i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. Opłata od gospodarstwa domowego odznacza się
podobnymi wadami jak opłata od zamieszkałej powierzchni. Różna liczba członków danego gospodarstwa
domowego powoduje powstawanie różnej ilości odpadów. Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje
się wybór metody naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, jako najbardziej
racjonalną. Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby
upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty,
jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Uchwalając stawkę opłaty, Rada ma obowiązek uwzględnienia
liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów
komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu obejmującej
koszty obsługi klientów, obsługi biurowej, koszty druków, sprzętu komputerowego, programów
komputerowych, windykacji itp. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

