
UCHWAŁA NR XLIV/402/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 
komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 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.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki 
z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny powstałymi na nieruchomości, na której 
właściciele nieruchomości nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 20 L w wysokości 11,00 zł

2) o pojemności 50 L w wysokości 24,00 zł

3) o pojemności 80 L w wysokości 44,00 zł

4) o pojemności 110 L w wysokości 59,00 zł

5) o pojemności 120 L w wysokości 65,00 zł

6) o pojemności 200 L w wysokości 99,00 zł

7) o pojemności 240 L w wysokości 131,00 zł

8) o pojemności 660 L w wysokości 360,00 zł

9) o pojemności 770 L w wysokości 419,00 zł

10) o pojemności 1100 L w wysokości 600,00 zł

11) o pojemności 5m3 w wysokości 2.725,00 zł

12) o pojemności 7 m3 w wysokości 3.815,00 zł

13) o pojemności 9 m3 w wysokości 4.904,00 zł

14) o pojemności 16 m3 w wysokości 8.718,00 zł

2. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 
komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny powstałymi na nieruchomości, na której właściciele 
nieruchomości nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 20 L w wysokości 9,00 zł

2) o pojemności 50 L w wysokości 20,00 zł

3) o pojemności 80 L w wysokości 33,00 zł

4) o pojemności 110 L w wysokości 45,00 zł

5) o pojemności 120 L w wysokości 50,00 zł

6) o pojemności 200 L w wysokości 75,00 zł

7) o pojemności 240 L w wysokości 98,00 zł

8) o pojemności 660 L w wysokości 270,00 zł

9) o pojemności 770 L w wysokości 315,00 zł

10) o pojemności 1100 L w wysokości 509,00 zł

11) o pojemności 5m3 w wysokości 2.315,00 zł
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12) o pojemności 7 m3 w wysokości 3.242,00 zł

13) o pojemności 9 m3 w wysokości 4.169,00 zł

14) o pojemności 16 m3 w wysokości 7.410,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała  nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 
komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Krzysztof Jaśków
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 250 ze zm.) zobowiązała rady gmin, aby w drodze uchwały ustaliły stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomości, na której, nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w
przypadku gdy gmina obejmie systemem gospodarki odpadami komunalnymi także właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych (art. 6c ust.2 wymienionej powyżej ustawy).
Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brano pod uwagę:
ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, oraz koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2 cytowanej ustawy, które obejmują
koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c) obsługi administracyjnej tego systemu;
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W/w ustawa zobowiązała rady gminy również do tego, aby w drodze uchwały ustaliły stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi o
określonej pojemności (art.6k ust.1pkt 2) powstałymi na nieruchomości na której, nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w przypadku gdy gmina obejmie systemem gospodarki
odpadami komunalnymi także właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (art. 6c ust.2
wymienionej powyżej ustawy).
Rada gminy ma obowiązek zgodnie z w/w ustawą ustalić niższe stawki, kiedy odpady zbierane
będą w sposób selektywny. W przedstawionej uchwale uwzględniono te wymogi proponując
niższe stawki opłat wtedy kiedy odpady będą zbierane w sposób selektywny. Zastosowanie
niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu i przygotowania po ponownego użycia m.in. frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
Aktualnie obowiązujące stawki, podjęte przez Radę Miejską  nie zabezpieczają faktycznych
potrzeb finansowych. Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości nie pokrywają
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie
gmina pokrywa te niedobory z własnych środków, uszczuplając tym samym nakłady na inne
zadania gminy. Gmina nie może dopłacać do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata ta stanowi dochód gminy i nie można jej wydatkować na inne zadania niezwiązane z
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wszystko musi się
bilansować. W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki na takim poziomie, który
pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania
systemu, dokonano szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania
systemu.
Podwyższenie stawek opłat jest koniecznością. Dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego
systemu ulegają zmianie obowiązujące stawki opłat w celu zbilansowania systemu i wstrzymaniu
dalszego pogłębiania się deficytu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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