
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ - 21,00 złotych,

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1,1 m³ - 204,00 złote,

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,5 m³ - 426,00 złotych,

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7,0 m³ - 1188,00 złotych,

2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ - 61,00 złotych,

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1,1 m³ - 608,00 złotych,

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,5 m³ - 1273,00 złote,

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7,0 m³ - 3553,00 złote.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2015 roku,
ustalonym ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) - rada gminy, w drodze uchwały jest
legitymizowana do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w którym gromadzone są
odpady komunalne. Przy ustalaniu przedmiotowej stawki, organ stanowiący związany jest bezwzględnie
kalkulacją kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowanie systemu, w tym również kosztów odebrania
i zagospodarowania odpadów.

Ustalenie stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności niezbędne jest do określenia przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baranów - wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunmalnymi, odbieranymi z terenu tych nieruchomości, ponieważ Rada Gminy Baranów
postanowiła o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przepis art. 6j
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości
niezamieszkałe), stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi
na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w art. 6k ust. 1 pkt 2

Na terenie Gminy Baranów system odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych, funkcjonuje
w oparciu o nowe rozwiązania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia
2012 roku. W związku z powyższym - organ ustalający stawkę opłaty za pojemnik, może ustalić przedmiotową
stawkę w sposób rzetelny, determinowany przede wszystkim obciążającymi gminę kosztami funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami.

Z przeprowadzonej kalkulacji kosztów wynika, że wydatki ponoszone przez Gminę Baranów w związku
z procesem odebrania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, które są selektywnie
gromadzone w pojemnikach:

1) o pojemności 0,12m³ wynoszą - 16,00 zł;

2) o pojemności 1,1m³ - wynoszą - 160,00 zł;

3) o pojemności 2,5m³ - wynoszą - 335,00 zł;

4) o pojemności 7,0 m³ wynoszą 935,00 zł

Ustawodawca w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprecyzował, że rada
gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r
ust. 2-2b i 2d (ustawy)

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

W związku z powyższym, mając przede wszystkim na uwadzę ekwiwalentność ponoszonych opłat przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odebranie wskazanych powyżej pojemników w stosunku do
wydatków ponoszonych przez organizatora systemu - Gminę Baranów, ustalenie stawek za odbiór pojemników
o w/w pojemności znajduje swoje uzasadnienie, zarówno pod względem finansowym oraz w adekwatności
daniny publicznej ponoszonej w formie opłaty przez właścicieli nieruchomości.

Jednoczesnie przepis art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy upoważnia radę gminy do określenia wyższych
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny.

Reasumując, analizując koszty ponoszone przez gminę oraz adekwatne obciążenie finansowe właściciela
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nieruchomości, - ustalenie stawek opłat na poziomie zapisanym w projekcie uchwały jest uzasadnine.

Mając powyższe na uwadzę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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