UCHWAŁA NR XX/122/16
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r.,
poz.1515 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013r. poz 1399 ze zm.) - Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Opłata o której mowa w ust.1, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust.1 lub § 2 ust.2.
3. Wysokość opłaty miesięcznej będzie ustalona na podstawie danych zawartych w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 17,50 zł
miesięcznie od osoby, dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.
2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są
w sposób selektywny wynosi 13,00 zł miesięcznie od osoby.
3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala
się miesięczną stawkę za pojemnik w wysokości:
1) o pojemności 110 l /120 l - 44,00 zł. brutto;
2) o pojemności 240 l - 88,00 zł. brutto;
3) o pojemności 1100 l -188,00 zł. brutto;
4) o pojemności 7000 l -1300,00 zł. brutto.
4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na
których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik lub
worek w wysokości:
1) o pojemności 110 l / 120 l - 26,00 zł. brutto;
2) o pojemności 240 l - 35,00 zł. brutto;
3) o pojemności 1100 l - 115,00 zł. brutto;
4) o pojemności 7000 l- 1000,00 zł. brutto;
§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników
o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4.
2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w
części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 i
ust. 3 lub 4.
§ 5. Wzór deklaracji, o których mowa w § 1 ust.3 oraz § 3 ust. 2, określa odrębna uchwała.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 7. Traci moc Uchwała nr XLV/309/14 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
Po przeprowadzonej analizie finansowej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Lądek-Zdrój, stwierdzono, że istnieje możliwość obniżenia stawek opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
Zgodnie z art. 6r ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz 1399 ze
zm.) z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, oddzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu.
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
5. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w
poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem,
nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i
technicznym.
W związku z koniecznością uzyskiwania przez Gminę wyższych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów, proponuje się obniżenie stawki miesięcznej w przypadku
odpadów zbieranych w sposób selektywny z 14,50 zł. na 13,00 zł.
Zmiana dotyczy obniżenia stawki dla osób segregujących odpady jest korzystna dla podatników w związku z
powyższym proponujemy jej wprowadzenie z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia 2016r.
Ponadto stawki za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych o określonej wielkości pozostają bez
zmian w stosunku do uchwały z dnia 23 stycznia 2014 r.
W celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami oraz możliwości zmniejszenia opłat za
gospodarowanie odpadami ,podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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