BR.0007.41.2017
UCHWAŁA NR XXX/300/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6j ust. 2, 2a, 3b, 3c i art. 6k. ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 250
ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody określonej w art. 6j. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, jako metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ponoszona
będzie od gospodarstwa domowego.
§ 2.
1. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość, zgodnie z art. 6j. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) podstawową stawkę opłaty w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób
selektywny w wysokości:
a) 17,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 32,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 46,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 50,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,
e) 56,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego,
2) podwyższoną stawkę w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób
selektywny, w wysokości:
a) 26,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 50,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 68,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 74,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,
e) 84,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego.
§ 3.
Ustala się zgodnie z art. 6j. ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku domków
letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez
część roku:
1) 161,00 zł, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
2) 315,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
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§ 4.
Uchwala się, na podstawie art. 6k. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność pojemnika na odpady

Stawka za pojemnik – zbiórka
selektywna odpadów

Stawka za pojemnik – zbiórka
nieselektywna odpadów (150%
stawki za odp. segregowane w
zaokrągleniu do pełnych złotych)

60 l
120 l
240 l
360 l
660 l
1100 l

23,00 zł
30,00 zł
46,00 zł
61,00 zł
99,00 zł
152,00 zł

35,00 zł
45,00 zł
69,00 zł
92,00 zł
149,00 zł
228,00 zł

§ 5.
1. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie
deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć odrębną deklarację dla każdej posiadanej
nieruchomości. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć jedną deklarację zbiorczą dla danej nieruchomości, uwzględniającą wszystkie gospodarstwa
domowe. Zasadę tą stosuje się zarówno dla nieruchomości zamieszkanych na stałe, domku letniskowego
lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Wzór deklaracji określi odrębna uchwała.
§ 6.
1. Traci moc Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty, za wyjątkiem zapisów dotyczących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2017 r.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku, a § 3 z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie
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Zgodnie z art. 6c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm., zwana dalej u.c.p.g.) gminy są zobowiązane do
zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz mogą postanowić o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Przy określaniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6k ust. 2
w zw. z art. 6r ust. 2 u.c.p.g., Rada Gminy bierze pod uwagę:
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 obsługi administracyjnej systemu,
 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
4. przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w gminie Czersk na skutek rozstrzygnięć przetargowych świadczy aktualnie
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. (na okres 1.01.2015 – 30.06.2017) za cenę 3.455.985,97 zł.
Faktyczna ilość odpadów oddanych przez mieszkańców w okresie od 1.01.2015 r. znacznie
przewyższyła szacunki przyjęte w momencie przygotowania przetargu w 2014 roku. Wzrost ilości
odpadów oddawanych przez mieszkańców Gminy przełożył się na zwiększone koszty w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych w ZZO Nowy Dwór sp. z o.o., jak również zwiększoną ilość
wywozów śmieci przez ZUK sp. z o.o.
Według kalkulacji ZUK sp. z o.o. w całym okresie obowiązywania aktualnej umowy Spółka
poniesie koszty około 345 dodatkowych wywozów odpadów o przewidywanej łącznej masie około
2.202,23 Mg.
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Prognozowana roczna ilość
odpadów (z przetargu) 2014r.
[Mg]

Rzeczywista roczna ilość
odpadów 2015 r. [Mg]

Rzeczywista roczna ilość
odpadów 2016 r. [Mg]

Prognozowana roczna ilość
odpadów wytwarzanych przez
mieszkańców [Mg] 2017 r.

Wzrost ilości prognozowanych
odpadów w 2017 r. w stosunku
do prognozowanej ilości
2014 r.

Wzrost ilości wytworzonych
odpadów w 2016 r. w stosunku
do prognozowanej ilości 2014 r.

Dotychczasową ilość odpadów komunalnych oraz prognozę na 2017 r. obrazuje poniższa tabela.

2 800,00

3 147,36

3 064,02

3 080,00

9,43 %

10,00 %

Ilość odpadów z tworzywa sztucznego,
papieru i tektury, metalu i opakowań
wielomateriałowych zebranych w sposób
selektywny (Mg) 15 01 06

140,00

254,46

337,39

340,00

140,99 %

142,86 %

Ilość odpadów ze szkła zebranych w sposób
selektywny (Mg) 15 01 07

220,00

267,02

264,50

270,00

20,23 %

22,73 %

Ilość odpadów ulegających biodegradacji
zebranych w sposób selektywny (Mg) 20 01
99 BIO

100,00

332,60

532,62

540,00

432,62 %

440,00 %

Ilość popiołów zebranych w sposób
selektywny (Mg) 20 01 99 POPIÓŁ

830,00

848,56

940,47

950,00

13,31 %

14,46 %

ODPADY Z PSZOK I WYSTAWEK - Ilość
mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużyte
opony zebrane w sposób selektywny (Mg)

100,00

128,67

195,20

200,00

95,20 %

100,00 %

4 190,00

4 978,67

5 334,20

5 380,00

27,31 %

28,40 %

Ilość niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych (Mg) 20 03 01

SUMA

Z powyższego zestawienia wynika, że mieszkańcy Gminy Czersk wytworzyli o ok. 10% więcej
zmieszanych odpadów komunalnych i ponad dwukrotnie więcej odpadów z tworzyw sztucznych, ponad
czterokrotnie więcej odpadów ulegających biodegradacji niż zakładano w 2014 r. na podstawie danych
z pierwszego roku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Również
ilość odpadów ze szkła i popiołów przekroczyła zakładany poziom. Średnio ilość wszystkich
wytworzonych odpadów w 2016 r. stosunku do ilości zakładanej w 2014 r. wzrosła o około 27 %, natomiast
prognozowana w 2017 r. ilość odpadów w stosunku do zakładanej w 2014 wzrośnie o około 28 %.
Od 1 stycznia 2017 r. wzrósł koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów zebranych selektywnie przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.. Wynika to m.in. z :
 braku możliwości przekazania odpadów do ponownego odzysku bądź recyklingu i związanej z tym
konieczności składowania ich na kwaterze (popiół),
 wzrostu cen przyjęcia odpadów u recyklera (opony, urządzenia agd i rtv),
 konieczności przekazywania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do odzysku.
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Stawki za zagospodarowanie odpadów oddanych do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. (brutto)
Stawka za
Stawka za
zagospodarowanie zagospodarowanie
2016 [zł]
2017 [zł]

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (Mg) 20 03
01

Wzrost stawki

266,74

281,48

5,53 %

Odpady z tworzywa sztucznego,
papieru i tektury, metalu i
opakowań wielomateriałowych
zebrane w sposób selektywny
(Mg) 15 01 06

2,25

3,33

48,00 %

Odpady ze szkła zebrane w
sposób selektywny (Mg) 15 01 07

2,25

3,33

48,00 %

Odpady ulegające biodegradacji
zebrane w sposób selektywny
(Mg) 20 01 99 BIO

2,25

3,33

48,00 %

Popioły zebrane w sposób
selektywny (Mg)

2,25

136,08

5 948,00 %

Z powyższego wynika, że odpady koszt zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie
wzrósł średnio o 48,00 % w stosunku do roku 2016, a koszt zagospodarowania popiołu aż 5.948 %.
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Rzeczywista
roczna ilość
odpadów 2016 r.
[Mg]

Stawka za
zagospodarowanie
2016 [zł]

Prognozowany
roczny koszt
zagospodarowania
odpadów 2017 r.
według stawek
poprzednich [zł]

Prognozowana
roczna ilość
odpadów 2017 r.
[Mg]

Stawka za
zagospodarowanie
2017 [zł]

Prognozowany
roczny koszt
zagospodarowania
odpadów 2017 r.
według nowych
stawek [zł]

Analizując koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych
selektywnie przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. koszt zagospodarowania wzrośnie około 20 % w skali
miesiąca.

Ilość niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych (Mg) 20 03 01

3 064,02

266,74

817 296,69

3 080,00

281,48

866 958,40

Ilość odpadów z tworzywa
sztucznego, papieru i
tektury, metalu i opakowań
wielomateriałowych
zebranych w sposób
selektywny (Mg) 15 01 06

337,39

2,25

759,13

340,00

3,33

1 132,20

Ilość odpadów ze szkła
zebranych w sposób
selektywny (Mg) 15 01 07

264,50

2,25

595,13

270,00

3,33

899,10

Ilość odpadów ulegających
biodegradacji zebranych w
sposób selektywny (Mg) 20
01 99 BIO

532,62

2,25

1 198,40

540,00

3,33

1 798,20

940,47

2,25

2 116,06

950,00

136,08

129 276,00

195,20

330,00

64 416,00

200,00

330,00

66 000,00

Ilość popiołów zebranych w
sposób selektywny (Mg)
ODPADY Z PSZOK I
WYSTAWEK - Ilość mebli i
innych odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego oraz zużyte
opony zebrane w sposób
selektywny (Mg)

rocznie

886 381,40

miesięcznie

73 865,12

1 066 063,90
88 838,66

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U.2016.1020) wprowadziła możliwość zlecania przez gminy usługi odbierania odpadów
komunalnych własnym spółkom bez konieczności przeprowadzania przetargów (tzw. in house). Mając na
uwadze rozstrzygnięcia ostatniego przetargu (zamieszczone w tabeli poniżej) przyjęto, iż korzystniejsze
dla Gminy będzie skorzystanie z bezprzetargowego trybu przewidzianego w ww. ustawie i zlecenie
wspomnianej usługi Spółce ZUK. Umożliwi to zabezpieczenie miejsc pracy naszym mieszkańcom
w spółce komunalnej oraz zmniejszenie ryzyka chaosu organizacyjnego związanego ze zmianą odbiorcy
odpadów. Ponadto koszt świadczenia usługi nie wzrośnie ponad konieczny poziom.
Nr oferty
1.
2.

Nazwa i adres Wykonawcy
„SITA PÓŁNOC” Sp. z o. o.
Trakt św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk

Cena brutto [zł]

Miesięczny ryczałt
[zł]

5.533.470,00

184.449,00

3.455.985,97

115.199,53

Na podstawie wstępnych negocjacji cenowych pomiędzy Gminą Czersk a Zakładem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. ustalono, że z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. Gmina Czersk powierzy
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Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. usługę „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych przez mieszkańców” na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
Po uwzględnieniu:
 warunków dotychczas obowiązującej umowy nr WO-272-31/2014 z dn. 10 października 2014 r. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w gminie Czersk”,
 wzrostu płacy minimalnej,
 znacznego wzrostu ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i liczby wywozów do ZZO Nowy
Dwór sp. z o.o. w stosunku do ilości przewidywanej w przetargu z 2014 r.,
 wzrostu cen towarów i usług,
ustalono, że Gmina Czersk poniesie miesięczny koszt ww. usługi w kwocie 140.000,00 zł brutto, co stanowi
wzrost o ok. 22 % w stosunku do dotychczasowej umowy.
Na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnych składają się również
koszty prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Miesięczny koszt utrzymania i obsługi PSZOK-u przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. wynosi
aktualnie 8.000,00 zł brutto, co daje kwotę 96.000,00 zł brutto w skali roku.
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnych
2014 rok

2015 rok

Odbieranie odpadów
komunalnych

771 995,52

2016 rok

Prognoza
- 2017 r.
(miesięcznie)

Prognoza
- 2017 r.
(rocznie)

Prognoza
- 2018 r.
(rocznie)

1 382 394,36

115200 x 7,
140000 x 5

1 506 400,00

1 680 000,00

26 520,48

35 490,00

1.331.527,79

Odbieranie i
zagospodarowanie
letniskowe

21 546,00

Zagospodarowanie
odpadów

787 643,65

880.844,94

892 860,66

88 838,66

1 066 063,90

1 093 229,27

Obsługa
administracyjna

74 359,59

83 929,43

84 144,08

7 916,00

94 992,00

94 992,00

PSZOK

103 680,00

101 639,94

84 099,95

8 000,00

96 000,00

96 000,00

Kary WIOŚ za
nieosiągnięcie
w 2013 roku
poziomu odpadów
BIO

-

3.487,00

-

-

6 000,00

-

Dystrybucja pism,
ogłoszenia w prasie,
kampanie
informacyjne, itp.

4 219,31

-

-

22 000,00

-

SUMA

1 741 898,07

2 420 425,79

2 465 045,05

-

2 817 976,38

38,95 % w
stosunku do
2014 r.

1,85 % w
stosunku do
2015 r.

Wzrost

18.896,69

16,43 % w
stosunku do 2015 r.

2 999 711,27
23,94 %
w stosunku do
2015 r.

Nowelizacja ustawy o u.c.p.g. z dn. 19 grudnia 2014 r. w art. 6j. ust. 3b. nałożyła na gminy
obowiązek uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
jedynie przez część roku. Na terenie Gminy znajduje się aktualnie 208 domków letniskowych lub
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (dane na podstawie złożonych
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deklaracji), co stanowi o 39% (58 szt.) więcej, niż zakładano w kalkulacji opłaty stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2015 r.
Analizując złożone deklaracje należy przyjąć, że większość ww. nieruchomości jest użytkowanych
przez okres 3,5 miesięca przez 2 osoby, co wymaga dostarczenia pojemnika o pojemności min. 60 l
w przypadku osób segregujących odpady (60 l = 0,06 m3).
Na podstawie danych z ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. 1 m3 odpadów zmieszanych waży średnio 0,45 t,
zmieszanych odpadów opakowaniowych 0,048 t, stłuczki szklanej 0,55 t, a odpadów biodegradowalnych
0,7 t.
Zatem odpady zmieszane pochodzące z pojemnika 60 l ważą średnio: 0,06 m3 x 0,45 t/m3 = 0,027 t.
Koszt zagospodarowania 1 t zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 281,48 zł, zatem koszt
zagospodarowania 0,027 t tych odpadów wynosi: 281,48 zł x 0,027 t = 7,60 zł (koszt zagospodarowania
jednego pojemnika).
Przyjęto, że osoby deklarujące selektywną zbiórkę odpadów wytwarzają średnio 120 l zmieszanych
odpadów opakowaniowych, stłuczki szklanej oraz odpadów biodegradowalnych miesięcznie.
Przyjmujemy, że popioły nie będą w tym okresie wytwarzane. Koszt zagospodarowania takiej ilości
odpadów wynosi odpowiednio:
a) zmieszane odpady opakowaniowe 0,12 m3 x 0,048 t/m3 = 0,006 t wytwarzanych odpadów miesięcznie,
koszt zagospodarowania: 3,33 zł/1 t tych odpadów: 0,006 t x 3,33 zł/1 t = 0,02 zł – koszt
zagospodarowania 120 l zmieszanych odpadów opakowaniowych,
b) stłuczka szklana: 0,12 m3 x 0,55 t/m3 = 0,066 t wytwarzanych odpadów miesięcznie, koszt
zagospodarowania: 3,33 zł/1 t tych odpadów: 0,066 t x 3,33 zł/1 t = 0,22 zł – koszt zagospodarowania
120 l stłuczki szklanej,
c) odpady biodegradowalne: 0,12 m3 x 0,7 t/m3 = 0,084 t wytwarzanych odpadów miesięcznie, koszt
zagospodarowania: 3,33 zł/1 t tych odpadów: 0,084 t x 3,33 zł/1 t = 0,28 zł – koszt zagospodarowania
120 l odpadów biodegradowalnych.
Łączny miesięczny koszt zagospodarowania odpadów wytworzonych przez użytkowników nieruchomości
letniskowych lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
(2 x 7,60 zł) + 0,02 zł + 0,22 zł + 0,28 zł = 15,72 zł.
Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 r. wyniesie 140.000,00 zł. Liczba
nieruchomości zamieszkałych wg stanu na dzień 28.02.2017 r. wynosi 4.602 zatem koszt odbioru odpadów
w przeliczeniu na 1 nieruchomość wyniesie 140.000 zł : 4.602 = 30,42 zł – przyjęto tę kwotę, jako średni
miesięczny koszt odbioru wszystkich rodzajów odpadów z nieruchomości.
15,72 zł + 30,42 zł = 46,14 zł ~ 46,00 zł,
to koszt miesięczny odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów.
Przyjmując średnio dwutygodniowy cykl odbioru odpadów zakładamy, że koszt odbioru
i zagospodarowania jednego pojemnika 60 l od mieszkańców segregujących odpady wyniesie 23,00 zł.
Ryczałtowa stawka opłaty dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe = średnia ilość odpadów wyrażona w liczbie
pojemników x stawka opłaty za pojemnik na odpady.
Ryczałtowa stawka = 3,5 miesiąca x 2 odebrane pojemniki z odpadami zmieszanymi w miesiącu x stawka
za pojemnik 60 l, tj.:
3,5 x 2 x 23,00 zł = 161,00 zł – stawka dla segregujących odpady komunalne.
Właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych muszą zostać wyposażeni
w pojemnik, co najmniej 120 l, zatem ryczałtowa stawka dla nich wyniesie:
3,5 x 2 x 45,00 zł = 315,00 zł – stawka dla niesegregujących odpady komunalne.
Aktualnie 195 właścicieli przedmiotowych nieruchomości zadeklarowało gromadzenie odpadów w sposób
selektywny, natomiast 13 właścicieli w sposób nieselektywny.
Zatem powinniśmy uzyskać z ryczałtu kwotę: (195 x 161,00 zł) + (13 x 315,00 zł) = 35 490,00 zł.
Na podstawie art. 6k ust. 2a. oraz 3 ww. ustawy Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej
niż maksymalne stawki opłat, które za odpady zbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 5,6%
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przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1.386 zł. Zatem maksymalna
stawka opłaty wynosić może 77,62 zł na gospodarstwo domowe, zaś w przypadku odpadów
niesegregowanych Rada określa wyższe stawki opłaty, nie wyższe jednak niż dwukrotność powyższej
kwoty, tj. 155,24 zł. Stawki ustalone na maksymalnym poziomie 59,00 zł za odpady segregowane oraz
88,00 zł za odpady niesegregowane nie przekroczą zatem progów ustalonych przez ustawodawcę.
Plan dochodów i wydatków w całym okresie funkcjonowania systemu [zł]
Plan dochodów 2013
Plan dochodów 2014
Plan dochodów 2015
Plan dochodów 2016
Plan dochodów 2017
Plan wydatków 2013
Plan wydatków 2014
Plan wydatków 2015
Plan wydatków 2016
Plan wydatków 2017
Plan wydatków 2018
Plan wydatków 2019 – I
półrocze

1.100.000
1.750.776
2.081.610
2.100.000
2.600.000

Wykonanie dochodów 2013

1.100.000
1.700.000
2.424.578
2.510.705
2.700.000
2.900.000,00

Wykonanie wydatków 2013

Wykonanie wydatków 2018

770.446,85
1.741.898,07
2.420.325,79
2.465.046,05
-

1.450.000,00

Wykonanie wydatków 2019

-

Wykonanie dochodów 2014
Wykonanie dochodów 2015
Wykonanie dochodów 2016
Wykonanie dochodów 2017

Wykonanie wydatków 2014
Wykonanie wydatków 2015
Wykonanie wydatków 2016
Wykonanie wydatków 2017

1.067.885,20
1.740.880,48
2.077.167,94
2.353.091,00
-

Zaległości w ściągalności opłaty stan na dzień 10.04.2017r. [zł]
Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

10 kwiecień 2017

9.849,16

14.593,13

36.731,46

73.706,47

46.113,20
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Kalkulacja dochodów i wydatków przed i po podwyżce
Liczba gospodarstw domowych wg stanu na dzień 28.02.2017 r.
Prognozowany miesięczny dochód po
podwyżce

zabudowa jednorodzinna
Gospodarstwo domowe

1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
5-osobowe lub większe
Razem

odpady
segregowane

odpady
niesegregowane

577
1054
803
730
940
4104

108
94
57
45
55
359
4463

Obowiązujące
stawki segreg.

Nowa stawka +
około 20 % segregacja

Obowiązujące
stawki niesegreg.

Nowa stawka +
około 20 % niesegreg.

odpady
segregowane

odpady
niesegregowane

odpady
segregowane

14
27
38
42
47

17
32
46
50
56

22
42
57
62
70

26
50
68
74
84
Razem:

9 690
34 135
36 602
36 777
52 994
170 197

2 850
4 736
3 897
3 347
4 618
19 447

8 078
28 458
30 514
30 660
44 180
141 890

189 645
Prognozowany miesięczny dochód po
podwyżce

zabudowa wielorodzinna

Gospodarstwo domowe

1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
5-osobowe lub większe
Razem

odpady
segregowa-ne

odpady
niesegregowane

355
367
231
147
125
1225

11
25
12
4
3
55
1280

Prognozowany miesięczny dochód bez
podwyżki

Nowa stawka +
około 20 % segregacja

Obowiązujące
stawki niesegreg.

Nowa stawka +
około 20 % niesegreg.

odpady
segregowane

odpady
niesegregowane

odpady
segregowane

14
27
38
42
47

17
32
46
50
56

22
42
57
62
70

26
50
68
74
84
Razem:

5 962
11 886
10 529
7 406
7 047
42 829

290
1 259
820
297
252
2 920

4 970
9 909
8 778
6 174
5 875
35 706
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2 376
3 948
3 249
2 790
3 850
16 213
158 103

Prognozowany miesięczny dochód bez
podwyżki

Obowiązujące
stawki segreg.

45 749

odpady
niesegregowane

odpady
niesegregowane

242
1 050
684
248
210
2 434
38 140

odpady niesegregowane
odpady segregowane

Liczba domków
letniskowych

Stawka
dotychczasowa

Dochód według
dotychczasowej stawki

Nowe stawki

Prognozowany dochód
według nowych stawek

13

252,00

3 276,00

315

4 095,00

195

126,00

24 570,00

161

31 490,00

roczny dochód

27 846,00

35 490,00

miesięczny dochód

2320,50

2 957,50

Prognozowany roczny dochód bez podwyżki w 2017 roku
(158.103,00 + 38.140,00 + 2.320,50)*12 = 2 382 762,00

Prognozowany roczny dochód po podwyżce w 2017 roku
(158.103,00 + 38.140,00 + 2.320,50)*7 + (189.645,00 + 45.749,00 + 2.957,50)*5 = 2 581 702,00

Prognozowany roczny dochód po podwyżce w 2018 roku
(189.645,00 + 45.749,00 + 2.957,50)*12 = 2 860 218,00
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Biorąc pod uwagę wzrost ilości prognozowanych odpadów w 2017 r. w stosunku do zakładanej
ilości 2014 r., wzrost kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zebranych selektywnie przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., wzrost kosztów usługi odbierania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30
czerwca 2019 r., związaną ze wzrostem ilości wyprodukowanych śmieci przez mieszkańców oraz
utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i inne koszty ponoszone przez
gminę konieczne jest podwyższenie dotychczasowych stawek o około 20%. Wydatki na system
pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też koszt systemu został
podzielony na gospodarstwa domowe, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.
Odpady segregowane
Gospodarstwo domowe

Dotychczasowa
stawka

1-osobowe

14
27
38
42
47
126

2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
5-osobowe lub większe
zabudowa letniskowa

Odpady niesegregowane

Nowa stawka

Dotychczasowa
stawka

Nowa stawka

17
32
46
50
56
161

22
42
57
62
70
252

26
50
68
74
84
315

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

