UCHWAŁA NR XXII/169/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 7 marca 2013 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 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr
106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,
Nr 149, poz. 887, Dz.U. z 2012r., poz. 567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013r., poz. 21, 228),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Bolesławiec, na których zamieszkują mieszkańcy od
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych nieselektywnie
wynosi:

.
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3. Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie
wynosi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2012, poz. 391 i 951, z 2013r., poz. 21, 228) rada gminy w drodze uchwały
dokonuje wyboru jednej lub więcej niż jednej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy tj.:
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Rada gminy może również uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego.
Metoda naliczania opłaty na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość jest najbardziej
sprawiedliwa społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne.
Z kolei metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest w porównaniu do
metody od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna ze względu na ryzyko
zaniżania zużycia wody (także poprzez zniekształcenie wskazań liczników), celem zmniejszenia opłaty za
odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej wody na obszarze danej
nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tą
nieruchomość. Opłata od ilości zużytej wody wymaga opomiarowania wszystkich nieruchomości
znajdujących się na obszarze gminy i własnych ujęć wody zużywanej na różne potrzeby. Metoda ta wymaga
ciągłej aktualizacji podstawy naliczania z uwzględnieniem ilości zużytej wody.
Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałej powierzchni
w gospodarstwie domowym, jak również za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną
nieruchomość. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego mogłaby mieć zastosowanie tylko
w miejscowościach, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym standardzie i zamieszkują
w nich rodziny o zbliżonym modelu. W społecznościach o różnych modelach życia metoda ta wydaje się
być zbyt kontrowersyjna, gdyż mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania jak również
rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne w małych mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa domowego
odznacza się podobnymi wadami jak opłata od zamieszkałej powierzchni.
Rada Gminy Bolesławiec postanowiła zatem, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
naliczana będzie na podstawie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, bowiem metoda ta jest
stosunkowo prosta, podobnie jak weryfikacja danych zawartych w deklaracji.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które może różnicować m.in. w zależności od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (art. 6j ust. 2a).
Ponadto uchwalając stawki opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców
zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki,
w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na
niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Gmina Bolesławiec liczy około 13 500 mieszkańców, a ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów
szacuje się na około 3 350Mg.
Dotychczasowa stawka opłaty wynosi 5,28zł od osoby na miesiąc i obejmuje koszt odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów zmieszanych, a także pozostałe koszty podmiotu odbierającego odpady
komunalne, związane z jego działalnością. Po wprowadzeniu zmiany systemu gospodarowania odpadami
opłata ta wzrośnie, bowiem obejmowała będzie również koszty związane z odbiorem, transportem
i zagospodarowaniem selektywnie zebranego szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, metalu, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych lekarstw, chemikaliów tj. farby, lakiery,
przeterminowane środki ochrony roślin oraz odpadów wielkogabarytowych. Ponadto jej częścią składową
będą również koszty związane z funkcjonowaniem Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów
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Niebezpiecznych, stanowiącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi
administracyjnej, zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykację itp.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zróżnicowane ze względu na ilość
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, częstotliwości odbioru oraz postępowania z odpadami
zielonymi.
Zastosowano również niższe stawki opłaty w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są selektywnie,
a odpady zielone kompostowane na terenie nieruchomości, na której są wytwarzane. Zabieg ten ma na celu
osiągnięcie do 31.12.2020r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania do nie więcej niż 50% wagowo do dnia 16.07.2013r. oraz do nie więcej niż 35% wagowo do
dnia 16.07.2020r.
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