
UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz. 506) art. 6j ust. 2 pkt.1 oraz art. 6k ust.1 pkt. 1, 2a pkt.1 i ust. 3 ustawy z 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Rada Miejska 
w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Urząd Miejski 
w Bierutowie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczna w oparciu 
o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ktorej mowa 
w ust. 1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, w wysokości 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki okreslonej w §1 ust. 2 lub ust.3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w §2 ust.2 określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej 
w Bierutowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunlanymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązywania od 1 września 2019r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

Stosownie do zapisu art. 6k ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018

poz. 1454 ze zm.) Rada gminy określając stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod

uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także

koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust.1aa środki z

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z

pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarki

odpadami na terenie Miasta i Gminy Bierutów proponuje się nowe stawki opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, gdyż aktualne stawki, nie zmieniane od roku 2013 nie zabezpieczają faktycznych

potrzeb finansowych na pokrycie kosztów systemu. Kosztami systemu są m.in. wydatki na odbieranie,

transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu Gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Z uwagi na możliwość

ustawową wynikającą z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwe jest

określenie dwukrotnie wyższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty winny stanowić mechanizm motywujący mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny

oraz do zwiększenia efektywności systemu, ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku i

recyklingu. Nie osiągnięcie wymaganych poziomów skutkować będzie karami nałożonym dla gminy przez

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za

odpady zbierane w sposób selektywny nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu

rozporządzalnego na jedną osobę, w przypadku metody od mieszkańca. Dochód rozporządzalny na rok 2019

wynosi 1693,00 zł a zatem maksymalna opłata może wynosić 33,86 zł. Opłata przyjęta w uchwale to 16,00

zł .

Zgodnie z projektem uchwały w celu zbilansowania kosztów systemu dochodami z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest zwiększenie stawek opłat z 10,00 zł na 16,00 zł

od mieszkańca na miesiąc w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz z 17,00 zł na 32,00 zł od

mieszkańca za miesiąc w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

Wprowadzony z dniem 1 lipca 2013r. system Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie

Miasta i Gminy Bierutów funkcjonuje bez zastrzeżeń. Podjęte działania i inicjatywy poskutkowały

prawidłowym wdrożeniem i realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami czego skutkiem jest

osiągnięcie przez gminę wymaganych przepisami: ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji kierowanych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz przygotowania do
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ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i

rozbiórkowych. Podwyższenie opłaty z dniem wejścia w życie uchwały spowoduje zachowanie ciągłości

wykonywania usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na podobnym

poziomie, a także zapewni zbilansowanie systemu gospodarki odpadami.
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