UCHWAŁA NR XIV/96/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 28 zł za jedną osobę.
2. W przypadku gdy, właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi: 56 zł za jedną osobę miesięcznie.
§ 3. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieroszów powstającymi na
nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi
powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej
w § 3 ust. 2 i 3.
2. Ustala się stawkę za odbiór pojemnika, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj. za pojemnik:
o pojemności: 60 l – w wysokości: 2,95 zł;
o pojemności: 110 l – w wysokości: 5,42 zł;
o pojemności: 120 l – w wysokości: 5,91 zł;
o pojemności: 240 l – w wysokości: 11,82 zł;
o pojemności: 1100 l – w wysokości: 54,18 zł;
o pojemności: 2500 l – w wysokości: 123,14 zł ;
3. Ustala się wyższą stawkę za odbiór pojemnika, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj. za pojemnik:
o pojemności: 60 l – w wysokości: 5,90 zł;
o pojemności: 110 l – w wysokości: 10,84 zł;
o pojemności: 120 l – w wysokości: 11,82 zł;
o pojemności: 240 l – w wysokości: 23,64 zł;
o pojemności: 1100 l – w wysokości: 108,36 zł;
o pojemności: 2500 l – w wysokości: 246,28zł;
§ 4. Wyboru pojemnika należy dokonać uwzględniając minimalne pojemności wynikające z norm określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieroszów oraz Załącznika Nr 1 do deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której
w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, stanowić będzie sumę opłat ustalonych w oparciu o § 2 oraz § 3.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
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§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania tego systemu,
które obejmują koszty na które składają się : 1) odbiór/transport odpadów, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie, 2)
funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, 3) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, 2a, oraz art. 6j ust. 3b
ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy, w drodze uchwały
zobowiązana jest: • dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy,
• ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wyższą stawkę za odbiór pojemnika, od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, tj. za pojemnik, W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto iloczyn
zdeklarowanej liczby osób i stawki opłat oraz w przypadku nieruchomości niezamieszkałych iloczyn
zadeklarowanej liczby pojemników i stawki opłat. W celu wykonania ustawowych zadań w kwestii
gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych.
Wysokość opłat od mieszkańców oraz ponoszone koszty gospodarowania muszą się bilansować. W dniu
08 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych. Do przetargu przystąpił jeden
Wykonawca. Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarowania odpadami, nowe ceny za odbiór od
jednej tony odpadu oraz kalkulacja na podstawie obecnych opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy
nie bilansuje się, dlatego konieczna jest podwyżka opłat. Na znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki
odpadami komunalnymi mają wpływ liczne, nowe zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
Przekłada się to na podnoszenie kosztów przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem
odpadów. Podsumowując zmiany w wysokości stawek wynikają mi in.: 1. ze znacznego wzrostu kosztów
dostosowania instalacji do nowych bardzo zaostrzających przepisów w kwestii odpadowej i środowiskowej m.in.: •
zabezpieczenie roszczeń liczone od rodzaju i ilości magazynowanego odpadu, • monitoring wizyjny, • nowe
przepisy p. poż i związane z tym koszty dostosowania instalacji, 2. ze wzrostu ceny za składowanie odpadów
wynikające z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska na rok 2020 (stawka za składowanie jednej tony odpadów będzie wynosić 295,05 zł/Mg)
3. ze wzrostu cen paliw, 4. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników. Stawka opłat mieszkańców za
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów na terenie Gminy Mieroszów, pomimo podwyżki na początku 2019 r. roku do kwoty 13 zł, jest
niewystarczająca na pokrycie wydatków zw. z gospodarowaniem odpadami. W związku z powyższym podjęcie
uchwały jest zasadne.
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