UCHWAŁA NR XXXII/349/21
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 1372,1834) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 6j
ust. 1 pkt 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888, 1648)
oraz w oparciu o Uchwałę Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie (Dz. Urz.
Woj. Śl. Z 2015 r., poz. 7261)
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie, w wysokości 28,00 zł miesięcznie/osobę.
§ 2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 56,00 zł
miesięcznie/osobę.
§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr XIII/133/19 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Traci moc Uchwała Nr XV/143/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/133/19 Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i wchodzi w życie od 1 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Respondek
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Uzasadnienie

Jednym z przedmiotów regulacji wynikający z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) jest określenie warunków wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zagospodarowanie tych odpadów. Gospodarowanie odpadami
komunalnymi związane jest ze zbieraniem, transportem, przetwarzaniem
odpadów komunalnych, nadzorem nad tego typu działaniami oraz
unieszkodliwieniem. Regulacje te wynikają wprost z ustawy o odpadach i ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana stawki podyktowana jest
kończącą się umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2020 –
2022 oraz koniecznością zawarcia nowej umowy. Sta zachodzi konieczność
zmiany stawki opłaty.
Stawkę należy podnieść do poziomu pozwalającego na pokrycie kosztów
związanych z funkcjonowaniem systemu, biorąc pod uwagę sprecyzowane zapisy
w art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).
tj.:
· Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
· Ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych,
· Koszty funkcjonowania systemu gospodarki
o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d,

odpadami

komunalnymi,

·Przypadki,
w których
właściciele
nieruchomości
wytwarzają
odpady
nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Jednocześnie z przepisów art. 6r ust 2-2b i 2d ustawy wynika, że z pobranych
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują następujące koszty:
· Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
· Tworzenia
komunalnych,

i utrzymywania

punktów

selektywnego

zbierania

odpadów

· Obsługi administracyjnej tego systemu,
· Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi,
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· Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do
zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
· Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych, przyjmowanie odpadów z punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Ustalając stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto również
pod uwagę regulację zawartą w art. 6k ust. 2a pkt 1 stanowiącą, iż rada gminy
ustalając stawki opłaty w wysokości nie większej niż maksymalne stawki opłat,
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą
za miesiąc 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za mieszkańca. W związku z tym zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
w 2020 r. wyniósł 1919 zł, z czego wynika, iż maksymalna stawka, tj. 2%
z kwoty 1.919 zł nie może przekroczyć 38,38 zł.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje obowiązek
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,
zgodnie z którym stawką podstawową jest stawka opłaty za odpady zbierane
w sposób selektywny. Zróżnicowanie stawek w oparciu o sposób zbierania
i odbierania odpadów komunalnych wynika wprost z art. 6k ust. 3, w którym
ustawodawca nałożył na rady gmin obowiązek określenia stawki opłaty
podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli wysokości nie niższej niż
dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki
ustanowionej przez radę gminy dla nieruchomości zamieszkałych.
Przewodniczący Rady
Tomasz Respondek
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