projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3b
oraz 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
§2
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości
15,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są
odbierane i zbierane w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w wysokości 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
§3
1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala
się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny za:
1) pojemnik 0,12 m3 – 28,40 zł,
2) pojemnik 0,24 m3 – 56,80 zł,
3) pojemnik 1,1 m3 – 127,00 zł,
4) pojemnik 2,2 m3 – 213,00 zł,
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5) pojemnik 5 m3 – 468,60 zł,
6) pojemnik 7 m3– 667,40 zł,
7) worek 0,08 m3 – 22,72 zł.
2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, za:
1) pojemnik 0,12 m3– 56,80 zł,
2) pojemnik 0,24 m3 – 113,60 zł,
3) pojemnik 1,1 m3 – 254,00 zł,
4) pojemnik 2,2 m3 – 426,00 zł,
5) pojemnik 5 m3 – 937,20 zł,
6) pojemnik 7 m3– 1 334,80 zł,
7) worek 0,08 m3 – 45,44 zł.
§4
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców danej nieruchomości
oraz stawki określonej w § 2.
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości
pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3.
3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, to jest w części nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie
sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 oraz § 3 ust. 1 lub 2, za wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§6
Traci moc uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 2017).
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§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.) rada gminy, w drodze uchwały zobligowana
jest dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród
metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustalenia stawki tej opłaty w tym za pojemnik o określonej
pojemności.
Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto 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. 2-2b i 2d (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do
zbierania odpadów komunalnych, utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym pojemników na odpady komunalne, usuwania odpadów komunalnych z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, pozbywania się wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych), przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają
sezonowo.
Zgodnie z kalkulacją koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrośnie o ok.
6 000 000,00 zł do kwoty 18 285 000,00 zł. Prawie 10 000 000,00 zł rocznie kosztować będzie
zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w nowo-wybudowanym RIPOK (tzw. koszt
odbioru odpadów na bramie).
W dniu 16 listopada 2015 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór
odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
selektywnie zebranych w Jaworznie. Biorąc pod uwagę ofertę z przetargu oraz cenę za
zagospodarowanie odpadów w RIPOK w Balinie miesięczna stawka opłaty na jednego mieszkańca
zbierającego odpady w sposób selektywny powinna wynosić 15,10 zł.
Najwyższy koszt odbioru i zagospodarowania generują odpady komunalne zmieszane. Z tej
przyczyny zostaną podjęte działania zmierzające do zmniejszenia strumienia odpadów zmieszanych
oraz odpadów ulegających biodegradacji, poprzez:
1) wydzielenie dodatkowych frakcji odpadów selektywnie zbieranych,
2) zwiększenie ilości kontroli właścicieli nieruchomości, w celu uszczelnienia systemu selektywnej
zbiórki odpadów i korekty postępowania mieszkańców z odpadami komunalnymi,
3) przeprowadzania akcji edukacyjnych i informacyjnych o właściwym sposobie selektywnego
zbierania odpadów a także uświadamiających mieszkańców o konieczności minimalizowania ilości
wytwarzanych odpadów,
4) wprowadzenia do przetargu obowiązku przewożenia odpadów zmieszanych bezpośrednio
do RIPOK w celu kontroli źródła pochodzenia odpadów zmieszanych.
Zakładając, że w/w działania przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych
zmieszanych i zielonych proponuje się wstępnie przyjęcie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 15,00 zł od osoby zamieszkałej na nieruchomości. Zakłada się
przeprowadzenie kolejnej kalkulacji po roku funkcjonowania systemu z nowo-ustaloną stawką.
Wypełniając dyspozycję art. 6k ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uwzględniającą konieczność segregowania odpadów komunalnych. Określono także
podwyższoną stawkę, która będzie stosowana w przypadku niestosowania się do obowiązku
segregacji odpadów. Ma ona stanowić niejako „sankcję” wobec podmiotów nie stosujących się do
standardów wynikających z konieczności segregowania odpadów.
Odrębną uchwałą zaproponowano niższą stawkę dla osób o niskich dochodach.
Jaworzno, 16 listopada 2015 r.
Opracował: Tomasz Bachowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
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