
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i art 6l  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), uchwala się co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia 
terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość stanowiącą samodzielny lokal mieszkalny.”;

2) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
48,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość stanowiącą 
samodzielny lokal mieszkalny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r.
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Uzasadnienie

W oparciu o faktyczne ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych, obowiązujące od 01 stycznia
2020 roku, konieczna stała się zmiana stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, aby
zapewnić samofinansowanie się i prawidłowe działanie systemu.

Koszt funkcjonowania systemu według aktualnych cen jest następujący:

Rodzaj odpadów

przewidy
wana
ilość

odpadów

cena
za odbiór 1t

cena za
zagospodarowanie

1t

Koszt
odbioru

Koszt
zagospodarowania

Zmieszane odpady
komunalne

1646 189,2 526 311423,20 865796,00

wielkogabarytowe 158 127,78 850 20189,24 134300,00
zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu

66 382,25 500 25228,50 33000,00

bio 445 312,81 370 139200,45 164650,00

opakowania z tworzyw
sztucznych

645 377,67 290 243597,15 187050,00

opakowania ze szkła 325 214,15 10 69598,75 3250,00
opakowania z papieru i
tektury

18 2418,12 290 43526,16 5220,00

zmieszane odpady z
betonu, gruzu

6 383,25 500 2299,50 3000,00

zużyte urządz. elektrycz. i
elektroniczne

6 605 80 3630,00 480,00

lampy fluorescencyjne i in.
zawierające rtęć

0,03 200 2200 6,00 66,00

baterie i akumulatory 0,20 150 2200 30,00 440,00
leki 0,20 200 7100 40,00 1420,00
urządzenia zawierające
freony

8 320 570 2560,00 4560,00

farby, tusze, kleje, żywice 0,25 320 4600 80,00 1150,00
zużyte opony 9 149,14 2500 1342,26 22500,00
netto/rok 865171,21 1427202,00
brutto/rok 934384,91 1541378,16
brutto/m-c 77865,41 128448,18
Łącznie odbiór i zagospodarowanie odpadów/m-c 206313,59 zł
koszty obsługi brutto/ m-c 12020
likwidacja dzikich wysypisk brutto/ m-c 2448
Łącznie koszty / m-c 220781,59

Kwota za odbiór odpadów nie ulega zmianie, natomiast kwota za zagospodarowanie uległa zwiększeniu
w stosunku do kwoty przyjętej w umowie z PGKiM Sp. z o.o. o 47 tys. zł. Zgodnie z art. 6r pobrana opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi musi zapewnić oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów również
utrzymanie PSZOK, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania. Aby system mógł prawidłowo funkcjonować stawką właściwą jest
kwota 24 zł. Przy tej stawce dochód za miesiąc wyniesie:

liczba osób deklarowanych 10137 * stawka 24 zł - zniżka za kompostowanie (przewidywana kwota to
5000 zł) i uwzględnieniu ściągalności w wys. 92% = 219225 zł.

W związku z tym że opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wyniesie 24 zł, opłata podwyższona za
niewypełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów musi być równa 48 zł (art. 6k ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
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