Projekt
z dnia 4 grudnia Druk Nr XXXI/..../2012/a

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153,
poz.1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149,
poz.887; z 2012, poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391), Rada Miasta Bolesławiec
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są
zbierane w sposób selektywny.
§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty określonej w § 3.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami komunalnymi , jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości
15,00 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 złotych od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4. 1. Ustala się, że w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, opłata za pojemnik wynosi:
1) o pojemności 110 l - w wysokości 61,00 zł miesięcznie,
2) o pojemności 120 l - w wysokości 66,00 zł miesięcznie,
3) o pojemności 240 l - w wysokości 131,00 zł miesięcznie,
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 605,00 zł miesięcznie.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę
opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 110 l - w wysokości 45,00 zł miesięcznie,
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2) o pojemności 120 l - w wysokości 48,00 zł miesięcznie,
3) o pojemności 240 l - w wysokości 96,00zł miesięcznie,
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 445,00 zł miesięcznie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. SM/SM

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 4010CD80-A19B-4BFD-9DB7-B81C5E5A5123. Projekt
Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada
miasta w drodze uchwały dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. Również ustali stawkę
opłaty za pojemnik w określonej pojemności. Rada miasta, określając stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi bierze pod uwagę:
liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r
ust.2.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ww ustawy, stanowi iloczyn
stawki opłaty oraz:
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
powierzchni lokalu mieszkalnego.
Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego.
Mając do wyboru powyższe metody, proponuje się aby w mieście Bolesławiec, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty.
W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą i powszechną
metodę zbierania opłat, a także zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci”.
Zgodnie z cytowaną ustawą Rada Miasta ma obowiązek określić niższe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty,
jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną
zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek
osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Zastosowanie niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu.
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