UCHWAŁA NR XV/116/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 22 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty i stawki opłaty za pojemnik
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1,
ust. 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010, 1579), Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny
w wysokości 30,00 zł miesięcznie za mieszkańca.
2. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, obniżając ustaloną opłatę metodą, o której mowa w §
2 pkt.1 o 2 zł.”;
2) § 3. Wykreślony.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za niewypełnianie przez właściciela nieruchomości obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawek ustalonych
w § 2 tj. 60 zł miesięcznie za mieszkańca.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski

Id: 7867C589-57A6-4DB8-AA70-7A24D8BBFC66. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i koniecznością
dostosowania istniejącego systemu odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica do
nowych przepisów, zachodzi konieczność podwyższenia opłat śmieciowych obowiązujących na terenie
naszej gminy. Zmiana przepisów nakłada szereg obowiązków zarówno na mieszkańca, jak i podmioty
gospodarcze, a także na samorząd terytorialny, tj. Gminę Świdnica. Ma to znaczący wpływ na cenę obsługi
odbioru i wywozu odpadów komunalnych poprzez wzrost ceny za tonę odpadów komunalnych
przyjmowanych na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wzrost płacy minimalnej, wzrost
kosztów transportu itp.
Ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki sposób, aby ten „sam się
finansował” co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od właścicieli
nieruchomości . Gmina nie może dofinansowywać systemu oraz system ten nie może przynosić dochodów.
Wszelkie koszty: odbioru, transportu i utylizacji śmieci powinni ponosić sami mieszkańcy jak i podmioty
niezamieszkałe.
W grudniu br. została przeprowadzona procedura przetargowa, w której to oferent złożył ofertę na
realizację zadania odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica na łączną kwotę 1.
710.662,76 zł brutto, na okres od 01.01.2020r. do 31.08.2020r, co oznacza że, ryczałtowa miesięczna
wartość wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z ternu gminy
Świdnica wynosi 213.832,845 zł.
Z analizy ekonomicznej wynika, że aby możliwe było samo sfinansowanie miesięcznej kwoty faktury
firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy, stawkę odpadową dla jednego mieszkańca
należy podnieść o 150% co w konsekwencji daje kwotę 30 zł za osobę.
Należy zaznaczyć, że wskazana kwota wynika z przyjętego założenia, że wszyscy mieszkańcy rzetelnie
wypełniają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wskazując faktyczną liczbę osób
zamieszkującą w gospodarstwie domowym, a także w terminie uiszczają należy opłaty.
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