UCHWAŁA NR XLII/253/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.,
Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ) Rada Miejska
w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie
„ § 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminę
Boguszów-Gorce od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny, o której mowa w ust. 1 w wysokości 14 zł. miesięcznie za osobę.
3. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę
składającą się z rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub
24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w wysokości 11 zł. od osoby
zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 22 zł. miesięcznie za osobę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wejściu
w życie Uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach
Sylwia Dąbrowska
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Uzasadnienie
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym.
Utrzymanie czystości i porządku, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, jest jednym z zadań własnych gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta była wielokrotnie
nowelizowana, jednak zmiany wprowadzone w styczniu 2012 roku, w zasadniczy sposób przebudowały system
prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. Wprowadzone przepisy nałożyły na gminę wiele
obowiązków i zadań związanych z organizowaniem nowych zasad i form postępowania z odpadami komunalnymi.
Koszty gospodarki odpadami są pokrywane z środków pochodzących z opłaty ponoszonej przez mieszkańców
gminy. Zasadą jest aby był to system bilansujący się z zastrzeżeniem, że środki z opłaty mogą być przeznaczane
tylko i wyłącznie na działania związane z gospodarką odpadami. Mając to na uwadze gospodarka odpadami
poddawana jest corocznym wnikliwym analizom.
Wyniki tych analiz przedstawiają się następująco:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Boguszów-Gorce od 2015 - 2017 roku
Rok 2015

Rok 2016

Rok
2017 (prog
noza)

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym również koszty utrzymania
i prowadzenia Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
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Koszty przyjęcia, przemieszczania i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym: koszt
zagospodarowania odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
zebranych przez PSZOK, zebranych podczas "Akcji Rupieć" oraz zebranych podczas likwidacji
tzw. "dzikich wysypisk odpadów" (utylizacja).
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Analiza lat 2015-2017 w zakresie kosztów gospodarki odpadami wskazuje tendencję wzrostową. Przy czym
koszty transportu są na tym samym poziomie od roku 2015 natomiast wyraźny wzrost widoczny jest w kosztach
zagospodarowania odpadów. Związane jest to ze wzrostem ilości odpadów głównie zmieszanych. Jednocześnie
widoczne jest zmniejszenie ilości osób zamieszkujących w mieście, z czym związane jest zmniejszenie kwoty
należnych opłat ponoszonych przez mieszkańców.
W poniższej tabeli przedstawiono analizę kosztów oraz należnych opłat:
2015

2016

2017 (prognoza)

Roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

2 236 639

2 299 062

2 390 000

Wysokość należnych opłat na podstawie złożonych deklaracji

2 254 119

2 170 588

2 139 369

Po dokonaniu analizy kosztów ponoszonych przez Gminę w latach poprzednich na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyraźnie widać, że w związku z ich wzrostem wysokość opłat
wynikająca ze złożonych deklaracji w latach 2016 i 2017 nie bilansuje się z kosztami. Jest to różnica
następująca:
2015
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Różnica należnych opłat i kosztów gospodarki odpadami

17 480

- 128 474

- 250 631

Na tej podstawie obliczony został niezbędny wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, który umożliwi bilansowanie się gospodarki odpadami:
Róźnica należności opłat i kosztów gospodarki odpadami

250 631

Ilość mieszkańców miasta Boguszów-Gorce na podstawie danych GUS

15 640

Szacunkowy wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (250631 zł/15640 os/12 m-cy)

1,34 zł/os/m-c

W związku z powyższym zaproponowano wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny
wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/ rodzica wychowujących troje lub
więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje o 1 zł
od osoby na miesiąc. Natomiast stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny proponuje się ustalić w wysokości o 2 zł większej
niż obecnie.
Bez zmian pozostają wysokości stawek w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.
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