UCHWAŁA NR XI/72/2015
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 29.12.2015
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej
w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.
2. Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych
mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje
się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe.
§ 2.
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 13,50 zł;
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 25 zł;
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 36 zł;
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 46 zł;
5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 55 zł;
6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 63 zł;
7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 70 zł.
2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 24 zł;
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 45 zł;
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 65 zł;
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 83 zł;
5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 100 zł;
6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 113 zł;
7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 125 zł.
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr IX/54/2015z dnia 30 października 2015r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r. poz. 6607).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lutego 2016r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
roku, poz. 1399 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi. Co więcej ustawa stanowi, iż z powyższej opłaty gmina ponosi również
koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przyjęto
również zasadę, w myśl, której środki pochodzące z opłat winny pokrywać w pełni koszty
funkcjonowania gospodarki odpadami, a jednocześnie nie powinny być przeznaczane na inny cel.
Środki niewykorzystane na funkcjonowanie gospodarki odpadami w danym roku, powinny być na ten
cel przeznaczone w latach następnych.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ruszył w połowie roku 2013r. Zaczęły
wówczas obowiązywać stawki opłat ustalone uchwałą Rady Gminy w marcu 2013r. Różnicowała ona
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczebności gospodarstw
domowych. W przypadku segregacji odpadów dla najmniejszych gospodarstw (jednoosobowych) opłata
wynosiła 12zł, dla najliczniejszych (siedmio- i więcej osobowych) – 60zł miesięcznie.
Po pół roku funkcjonowania gospodarki odpadami bilans wykazywał znaczącą nadwyżkę
środków zgromadzonych z opłat. Dało to podstawę – po przeprowadzeniu nowego przetargu –
do obniżenia stawek tzw. opłaty śmieciowej od 1 stycznia 2014r. Przy zachowaniu zróżnicowania
w zależności od liczebności gospodarstw domowych najniższa opłata w przypadku zbiórki selektywnej
wynosiła 11zł, a najwyższa – 51zł. Te stawki obowiązywały przez cały 2014 i 2015r. Z perspektywy
czasu widać, że zostały one dobrze skalkulowane w odniesieniu do cen świadczonych usług, ponieważ
przez cały rok 2014 nadwyżka zebranych opłat nad wydatkami wyniosła już tylko nieco ponad
14, 5 tys. zł, a w 2015r. – po uregulowaniu należności za dokumentację projektową PSZOK – będzie
jeszcze niższa. Z końcem roku 2015 kończy się jednak realizacja odbioru odpadów w oparciu o przetarg
zorganizowany w końcu 2013r. Przeprowadzony został nowy przetarg – na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w roku 2016.
Ceny uzyskane w tym przetargu stanowią pierwszy i najważniejszy z powodów wystąpienia
do Rady o zmianę stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016r.
W rozstrzygniętym 10 grudnia 2015 roku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w trakcie
2016r. wzięło udział dwóch oferentów, tj. firma EKO-SKÓRTEX Gizałki sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOSZ” z miejscowości Wszewilki k/ Milicza. Oferta drugiej firmy
okazała się korzystniejsza niż ta, którą zaproponowała firma EKO-SKÓRTEX dotychczas zajmująca
się w/w czynnościami na terenie gminy Rozdrażew. Zaoferowane ceny na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Rozdrażew, są jednak znacznie wyższe, bo o ponad 30,2 % niż uzyskane w przetargu
na lata 2014 - 2015, w oparciu o które wyliczone zostały obecne stawki opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi. Natomiast oferta dotychczasowego wykonawcy była wyższa
od dotychczasowych jego cen o blisko 45,7%.
Przyczyn znacznego wzrostu wysokości stawek upatrywać należy w dużej mierze
w uruchomieniu tzw. RIPOK-a czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Kępnie, do którego obecnie muszą być dostarczane nasze odpady, zgodnie z wymogami
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ceny przyjęcia odpadów w RIPOK-ach są znacznie
wyższe niż na tradycyjnych wysypiskach m.in. z racji zaawansowanego technologicznie procesu
odzysku, co jednak zwiększa szanse osiągania określonych przez ustawę poziomów odzysku odpadów
nadających się do powtórnego przetworzenia i tzw. bioodpadów.

Drugi powód propozycji zmiany stawek opłat to zwiększenie ilości zbieranych od mieszkańców
naszej gminy odpadów w porównaniu do ilości odpadów zbieranych w pierwszym półroczu
funkcjonowania nowego systemu, które to ilości stanowiły podstawę szacowania dotychczasowych
stawek. Największe wzrosty ilościowe widoczne są w odpadach zmieszanych (a więc odbieranych
w kubłach) oraz w odpadach zielonych. I tak w ciągu II półrocza 2013r. zebrano od mieszkańców 279
ton odpadów zmieszanych i 10,7 tony odpadów zielonych, natomiast w ciągu drugiego półrocza 2015r.
zebrano 326,5 ton odpadów zmieszanych (wzrost masy o ponad 17%) oraz ponad 41 ton odpadów
zielonych (blisko czterokrotny wzrost masy tych odpadów).
Na wysokość proponowanych stawek wpływa jeszcze trzeci powód – nałożony przez ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek posiadania przez gminę stałego PSZOK-u
czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zastąpi organizowany raz w kwartale
punkt mobilny. Zdecydowana większość kosztów (cała wartość netto inwestycji i wyposażenia obiektu)
zostanie pokryta preferencyjną i częściowo umarzalną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskazane jest jednak pokrycie własnymi środkami podatku VAT,
który zostanie naliczony od budowy i zagospodarowania PSZOK.
Zaproponowane stawki opłat zakładają, że w przypadku segregacji odpadów najniższa stawka
– dla gospodarstw jednoosobowych wynosić będzie 13,50zł, natomiast najwyższa – dla gospodarstw
siedmio- i więcej osobowych – wynosić będzie 70zł. Proponowane stawki w przypadku braku segregacji
są o 80% wyższe niż dla gospodarstw zbierających odpady selektywnie. Ma to zachęcać
do segregowania odpadów, ponieważ odbiór 1 tony odpadów zmieszanych kosztować będzie gminę
w 2016r. – 561,60zł, natomiast odbiór i zagospodarowanie 1 tony wyselekcjonowanych z nich odpadów
z tworzyw sztucznych, szkła czy papieru – już tylko 21,60zł. Ustawa dopuszcza zwiększenie stawek
przy braku segregacji maksymalnie o 100%.
Obecnie na 1.118 gospodarstw domowych, 1.040 zbiera odpady w sposób selektywny, a jedynie
78 gospodarstw nie rozdziela poszczególnych frakcji odpadów. Jeśli te liczby nie ulegną zmianie
w 2016r., w oparciu o proponowane stawki opłat prognozujemy przychody w łącznej wysokości
621.810zł. Zostaną one przeznaczone na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami wraz
z jego obsługą oraz likwidacją dzikich wysypisk (łącznie 536.737), edukację ekologiczną
i propagowanie właściwego postępowania z odpadami (3.000zł) oraz jako część wkładu własnego
w budowę i wyposażenie PSZOK (82.073zł). Druga połowa wkładu własnego pokryta zostanie
niewykorzystaną częścią środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2013
i 2014, które wprowadzone zostaną do przyszłorocznego budżetu gminy w postaci tzw. wolnych
środków z rozliczeń lat ubiegłych.
Przyjęcie proponowanych stawek spowoduje, że średnia opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będzie wynosić w naszej gminie 47zł w przeliczeniu na 1 gospodarstwo prowadzące
zbiórkę selektywną i około 10,50zł na jedną osobę w takim gospodarstwie.

