UCHWAŁA NR XI/98/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej
opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z
art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców ustala się stawkę
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

opłaty za

2. Stawka opłaty za gospodarowanie przez Gminę selektywnie zebranymi i odebranymi odpadami, za jeden
miesiąc, wynosi:
1) 8 zł- w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego,
2) 16 zł- w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,
3) 24 zł- w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,
4) 32 zł -w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego,
5) 40 zł -w przypadku 5 i 6-osobowego gospodarstwa domowego,
6) 46 zł -w przypadku 7 i 8-osobowego gospodarstwa domowego,
7) 52 zł- w przypadku gospodarstwa domowego liczącego powyżej 8 osób.
3. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której
mowa w ust. 1 w wysokości:
1) 12 zł - w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego,
2) 24 zł - w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,
3) 36 zł - w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,
4) 48 zł -w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego,
5) 60 zł -w przypadku 5 i 6-osobowego gospodarstwa domowego,
6) 69 zł -w przypadku 7 i 8-osobowego gospodarstwa domowego,
7) 78 zł - w przypadku gospodarstwa domowego liczącego powyżej 8 osób.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013 r. w
sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na
terenie Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
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§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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UZASADNIENIE

Uchwała została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6k
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali
stawkę takiej opłaty. Obliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
zmienia się co do tej przyjętej uchwałą Nr XXXVI/331/2013 z dnia 27 listopada 2013 i jest ona
obliczana na podstawie art. 6j ust. 2 tj. jako jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od gospodarstwa domowego. Ponadto zastosowanie ma także art. 6j ust. 2a, który
mówi, iż Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość, w związku z czym, w zależności od wielkości gospodarstwa
domowego (liczby osób w gospodarstwie), zastosowano stawki opłat o różniej wysokości.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku
uchwalenie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W taki wypadku
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
gminy, a z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują następujące
koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W latach ubiegłych (biorąc pod uwagę lata 2012, 2013, 2014 i 2015) prowadzony przez gminę
system dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi na jej terenie opierał się na Uchwale Nr
XXVI/252/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na
terenie Gminy Czarny Dunajec, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Ponadto Gmina organizuje, w terminie rocznym bądź półrocznym, zamówienie publiczne na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy. Na podstawie danych kosztów odbioru,
transportu oraz dalszego zagospodarowania odpadów w przekroju od roku 2012, można dokonać
prognozy tych kosztów na rok 2016. Zaznaczyć należy, że od roku 2013 Gmina realizuje
przedmiotowe zadanie na nowych zasadach, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku. Zakres usług świadczonych przez wykonawcę wyłonionego w drodze
zamówienia publicznego nie zmienił się co do tego, który został opisany w uzasadnieniu do Uchwały
z dnia 27 listopada 2013 r.
Koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach
2012-2015.
Lata

2012
KOSZT ODBIORU I
ZAGOSPDOAROWA

526 500

2013
I półrocze:

II półrocze:

378 000

649 000
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2014
1 198 800

2015
I półrocze:

II półrocze:

689 040

689 040
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Łącznie: 1 027 000

NIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
(w zaokrągleniu)
ORIENTACYJNE
KOSZTY
ADMINISTRACYJNE

95 000

I półrocze :

50 000

(pracownicy,
materiały,
oprogramowanie,
worki,
korespondencja,
pobór opłat,
egzekucja)

II półrocze:

25 000
(1 etat ds. opłat za
śmieci)

43 000
(inkaso)

1 000
(oprogramowanie,
materiały)

Łącznie: 119 000
EDUKACJA
EKOLOGICZNA
(ulotki)
SUMA

96 452
(pracownicy,
obsługa)

71 905
(inkaso)

3300
(oprogramowanie,
materiały)

Łącznie: 168
358

Łącznie: 1 378 080
75 783
(pracownicy, obsługa)

73 545
(inkaso)

3300
(oprogramowanie,
materiały)

Łącznie:152 628

-

1833

367

-

621 500

1 147 833

1 367 525

1 530 708

Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
Czarny Dunajec, biorąc pod uwagę dane za lata ubiegłe, określone w powyższej tabeli przedstawiają
się następująco:
1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych: 1 378 080,00 zł,
2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
zawiera się w kwocie opisanej w pkt 1,
3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu:
a) zatrudnienie pracowników: 75 783,00 zł,
b) koszty związane z wynagrodzeniem za pobór opłat w drodze inkasa – 10% pobranych
opłat): 73 545,00 zł,
c) koszty nadzoru nad specjalistycznym oprogramowaniem związanym z wymiarem opłat za
koszty materiałów i korespondencji: 3 300,00 zł
4) edukacja ekologiczna: 0,00 zł.
SUMA: 1 530 708, 00zł
Przyjmuje się, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2016
nie ulegną znacznej zmianie co do kosztów poniesionych w roku 2015. Nie zaplanowano wzrostu
kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu, m.in. mimo cyklicznego wzrostu w latach
ubiegłych kosztów związanych z wynagrodzeniem za pobór opłat w drodze inkasa, coraz więcej
osób wnosi opłaty bezpośrednio do kasy urzędu gminy bądź w formie przelewu internetowego czy
bankowego. Ponadto aktualnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące odbioru odpadów
komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Z uwagi na
fakt, że ceny paliw, biorąc pod uwagę dane na rok 2015, kształtują się na niskim poziomie, przyjęto,
iż koszt odbioru, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od osób
fizycznych nie przekroczy łącznej kwoty w wysokości 1 378 080,00 zł.
A więc przy szacunkach kosztów systemu gospodarowania odpadami na rok 2016 oparto się na
danych za rok 2015.
Wpływy z opłat muszą pokryć wydatki gminy związane z funkcjonowaniem systemu
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gospodarowania odpadami. Na rok 2016 przyjęto iż od gospodarstw domowych należy pobrać
opłaty pozwalające na pokrycie kosztów w wysokości co najmniej 1 400 000 zł.
Do wyliczenia opłat ustalonych w Uchwale przyjęto ogólną liczbą gospodarstw domowych na
poziomie: 4281 (na podstawie danych złożonych deklaracji za rok 2015) oraz dane o wielkości
gospodarstw domowych uzyskane na podstawie złożonych deklaracji.
Ilość gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje wraz z prognozowaną kwotą z tytułu opłat
(tys. zł) w roku 2015.
Wielkość
1-os.
2-os
3-os.
4-os.
5-6-os.
7-8-os.
pow. 8
gospodarstwa
osób
domowego
Liczba
gospodarstw
domowych
Prognozowana
kwota z tytułu
opłat (tys. zł)

701

859

625

758

961

299

78

58.884

144.312

157.500

254.688

403.620

143.520

42.120

Łączna kwota należności z gospodarstw domowych wynosi: 1 204 644, 00 zł.
Przyjmując, że w latach kolejnych nie nastąpi znaczny wzrost czy większe zmiany w poszczególnych
gospodarstwach domowych, mając na uwadze powyższe informacje i dane ustalono, iż kwota
zebranych opłat, przy ich wysokości ustalonej w uchwale wyniesie ok. 1 378 296, 00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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