Uchwała Nr XXXIV/174/2013
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednoloity Dz.U.z 2012, Nr 0, poz. 391) Rada Miejska w Małomicach uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.
§ 2.
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości
14,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty, o której
mowa w ust.1 w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca gminy Małomice.
3. Opłata w wysokości, o której mowa w ust. 2 pobierana jest gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość
jest mniejsza lub równa 4 osobom.
4. Od piątej i następnej osoby zamieszkującej nieruchomość, na której odpady komunalne są zbierane
i odbierane selektywnie opłata pobierana jest w wysokości 1 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 4.
Traci moc uchwala Uchwała Nr XXXII/166/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH z dnia 5 marca
2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.
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Uzasadnienie
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) zapewnienia właścicielom nieruchomości pojemników/worków do selektywnej zbiórki odpadów stałych
prowadzonej u źródła;
4) obsługi administracyjnej tego systemu.
Szacuje się, że koszt funkcjonowania całego systemu w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31
czerwca 2014 r. wyniesie 64.345 zł. Na terenie gminy mieszka stale ok. 5497 mieszkańców, na terenie
wiejskim - w mieście Małomice. Przy założeniu że w chwili obecnej usługobiorca świadczy na rzecz
mieszkańców gminy Małomice usługę odbioru i unieszkodliwiania stałych odpadów, za łączną kwotę
47.628zł. Na uwagę zasługuje również fakt, że obowiązujące obecnie opłaty obejmuje selektywną zbiórkę
odpadów prowadzoną u źródeł oraz dwukrotnie w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Na terenie
gminy nie występuje w znaczącym wymiarze zjawisko nieregularnie przebywających mieszkańców.
Wobec powyższego przy ustalaniu stawki opłat na mieszkańca przyjęto kwotę 9,00 zł. Kwotę tą
podzielono przez liczbę mieszkańców 64117zł, co dało stawkę 108 zł rocznie. Stawka ta podzielona przez
12 miesięcy dała stawkę końcową – w wysokości 9 zł. Przyjęto, że ta stawka jest możliwa przy spełnianiu
wymogów regulaminu (selektywnego zbierania i odbierania), które to kryteria przyjęte zostanie do
przetargu, na podstawie którego ustalono zostanie ostateczna wysokość opłaty. W przypadku braku
selektywnej zbiórki stawka opłaty została wyliczona w wyższej wysokości, 14 zł.
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