
UCHWAŁA NR XIX/134/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości 
tej opłaty i stawki za pojemnik.

Na podstawie art. 6k ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Wąsosza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/68/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za 
pojemnik, wprowadza się następujące zmiany:

a) w §2 ust. 3, uchyla się,

b) w §3 ust. 5, 5a, 6, uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem  1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednostka samorządu
terytorialnego została zobowiązana do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych
na terenie gminy. Zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy opłata z zagospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu , które obejmują:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługi administracyjnej systemu.

Mając na uwadze powyższe ponownie przeanalizowano dochody i koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz i stwierdzono, że obowiązujące obecnie
stawki opłat, które opierały się na danych szacunkowych odbiegają od wstępnych wyliczeń związanych z
obsługą całego systemu. Analiza wykazała znaczną różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami.
Stwierdzono, iż należy dostosować opłaty z tytułu gospodarowania odpadami do rzeczywistych kosztów w
celu zapewnienia wystarczających do samofinansowania się środków finansowych. Rezygnacja ze stałej
stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób, gdy odpady są zbierane i odbierane w
sposób selektywny ma docelowo doprowadzić do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Sp. J. Pawliczak
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