
UCHWAŁA NR XXII.392.2021
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice
zmienionej Uchwałą nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia

zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

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 (tj.  Dz. U.  2020 r.  poz. 713 ze zm.),  art. 6j  ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (tj.  Dz. U.  2020 r.  poz. 1439  ze  zm.)  oraz  po  przeprowadzeniu
konsultacji  zgodnie  z uchwałą  Nr  XL/546/2010 Rady Gminy  Ożarowice z dnia  10 listopada 2010 r.  w sprawie
określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami
pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia  24.04.2003 r.  o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Gminy  Ożarowice  (Dz.  Urz.  Woj.  Sla.
2020 poz. 2534), zmienionej  Uchwałą nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie
wprowadzenia  zmian  w Uchwale  Nr  XV.243.2020  Rady  Gminy  Ożarowice  z dnia  11 marca  2020 r.  w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice (Dz. Urz. Woj.
Sla. 2020 poz. 5519), wprowadza się nowe brzmienie § 2 o następującej treści:

§ 2. "Zwalnia  się  w części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości
zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 4 zł miesięcznie za 1 mieszkańca na danej nieruchomości."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 2021 r. oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowice

mgr inż. Marian Czernikarz
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Uzasadnienie

Stosowanie do zapisów art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, rada gminy w drodze uchwały, dokonuje ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbierania, transportu,
zbierania,  odzysku  i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych,  tworzenia  i utrzymania  punktu  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi, edukacji  ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; z przedmioto-
wych środków można również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania od-
padów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci),

- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na
niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Rada gminy ustala stawkę opłaty w wysokości nie wyższej niż maksymalna stawka opłaty. W przypadku me-
tody naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - maksymalna stawka wy-
nosi 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za mieszkańca, czyli obec-
nie jest to: 36,38 zł.

W Gminie Ożarowice nie ma limitu ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańca - tyle odpadów
ile  mieszkaniec  wytworzy,  tyle  zostanie  odebranych (jeśli  będą  odpowiednio  posegregowane).  Od stycznia
2020 r. wynagrodzenie z tytułu umowy dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Ożarowice wy-
nosi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych – 869,94 zł brutto/1 Mg,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych – 781,79 zł brutto/1 Mg.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice, stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku zbierania i odbierania ich w sposób selektyw-
ny wynosi: 33,00 zł oraz 25,00 zł w przypadku kompostowania bioodpadów. Uchwalone stawki miały umożliwić
bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Niestety, w dalszym ciągu koszty funkcjonowania syste-
mu są znacznie wyższe niż wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaproponowana
stawka opłaty w wysokości 29,00 zł, w przypadku kompostowania bioodpadów, ma na celu umożliwienie bilan-
sowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stawka nie przekracza maksymalnej  stawki  opłaty wynikającej  z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która wynosi 36,38 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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