UCHWAŁA NR IX/59/2019
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 4 czerwca 2019 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 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 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 31,00 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 25,00 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 - 75,00 zł. brutto;
2) o pojemności 240 l - 140,00 zł. brutto;
3) o pojemności 1100 l -330,00 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 - 50,00 zł. brutto;
2) o pojemności 240 l - 80,00 zł. brutto;
3) o pojemności 1100 l - 210,00 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
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§ 7. Traci moc 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.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust.2 Ustawy z dn.13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2018r. poz 1454 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.
Dnia 30 stycznia 2019r. Firma Eneris Surowce S.A wypowiedziała umowę na odbiór i zagosp. odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lądek-Zdrój z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Gmina przystąpiła do
procedury przetargowej, pierwszy przetarg unieważniono.
Gmina w celu zapewnienia ciągłości odbioru i zagosp. zleciała na 2 miesiące tj. maj- czerwiec 2019r.
w trybie zamówienia z wolnej ręki za kwotę 199 800,00 zł/miesiąc brutto. Dotychczasowa faktura wynosiła
125 280,00 zł /miesiąc brutto. Gmina zmuszona była o zabezpieczenie środków w budżecie bez podnoszenia
opłat za odbiór i zagosp. odpadów dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Otworzenie ofert 13 maja 2019r. pokazuje że kwoty za miesięczną fakturę oscylują na kwoty rzędu ok.
205 000 - 220 000zł./miesiąc brutto (ok. 70% drożej).
Wysokie ceny za odbiór i zagosp. odpadów związane są przede wszystkim ze wzrostem należności za
zagosp. odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku odpadów w Domaszkowicach cena od stycznia
2019. tj. 290,59 zł. netto za 1 Mg odpadów zmieszanych (w 2016/2017 188 zł/1 Mg, od X 2017r. 269,89zł./1
Mg ), a także wzrasta liczba produkowanych odpadów (w przypadku Gminy Lądek-Zdój wzrost turystów, duża
ilość odpadów wielkogabarytowych).
Ponadto stawki za odbiór i zagosp. odpadów dla mieszkańców nie były zwiększane od 2013 r. jedynie
obniżane. ( w 2014r i 2016r.), opłaty dla przedsiębiorców były utrzymywane na stałym poziomie od 2013r.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w dzienniku Urzędowym
rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni (art.6k ust.5 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach). W obwieszczeniu z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018r. (M.P. 2019 poz. 278) Głównego Urzędu Statystycznego podał
informację, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018r. wyniósł 1693zł.
Obliczona zgodnie z art.6k ust.2a pkt 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 33,86 zł.,
natomiast obliczona zgodnie z art.6k ust.3 w/w ustawy maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne, które
nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane wynosi za miesiąc 67,72 zł.
Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane
z nieruchomości zamieszkałych w sposób selektywny oraz te które nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane nie są wyższe niż dopuszczalne ustawowo.
Mając na uwadze powyższe, należny stwierdzić, iż podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne
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w celu zbilansowania gminnego systemu gosp. odpadami.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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