UCHWAŁA NR XXX/198/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2012 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 2001 r. Nr
142, poz.1591 ze zm.) oraz art 6k ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz 391 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 19,00 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 16,00 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 - 30,00 zł brutto;
2) o pojemności 240 l - 60,00 zł brutto;
3) o pojemności 1100 l -130,00 zł brutto;
4) o pojemności 7000 l -930,00 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 - 14,00 zł brutto;
2) o pojemności 240 l - 24,00 zł brutto;
3) o pojemności 1100 l - 80,00 zł brutto;
4) o pojemności 7000 l- 800,00 zł.brutto;
5) worek o pojemności 110l/120l -14,00 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.
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§ 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.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych
1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie
gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków
Rada Miejska w Lądku - Zdroju powinna przyjąć uchwałę wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według ilości mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość wydaje się najlepszym rozwiązaniem, gdyż na terenie Gminy Lądek Zdrój nie można zastosować wariantu naliczania opłaty od ilości zużytej wody z danej nieruchomości gdyż
obszar wiejski jest niezwodociągowany. Kolejna metoda naliczenia opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego
wydaje się mało sprawiedliwa na dużej powierzchni może zamieszkiwać jedna osoba i ona zapłaciła by wyższą
opłatę niż kilka osób mieszkających w lokalu o małej powierzchni. Faktycznie wytwarzających dużo więcej
odpadów. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalanego mogłaby mieć zastosowanie tylko w miejscowościach,
w których znajdują sie budynki mieszkalne o podobnym standardzie i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym
modelu.W społecznościach o różnych modelach życia, metoda ta wydaje się zbyt kontrowersyjna, gdyż
mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania, jak również rodziny wielodzietne, wielopokoleniowe
w małych mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa domowego odznacza się podobnymi wadami jak opłata od
zamieszkałej powierzchni.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody naliczania według liczby mieszkańćów
zamieszkujących nieruchomość.
Zgodnie z art.6 k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunlanymi. Aby
upowszechnić selektywne zbieranie odpadów u "żródła", ustawodowaca nakazał ustalić niższą stawkę opłaty,
jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących
daną gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy oraz koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, oddzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunlanych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów. W skład kosztów
wejdą również koszty administracyjne (obsługa biurowa, obsługa klientów, koszty druku, sprzętu
komputerowego, oprogramowania, windykacji itp.).
Podsumowując koszty wszystkich elementów, które powinna zawierać stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunlanymi wyniesie:19,00 zł. za odbiór zmieszanych odpadów. Jednocześnie ustawodowaca
nakazał określić niższą stawkę, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, dlatego też aby upowszechnić
sleketywne zbieranie odpadów u "źródła" ustala się stawkę w wysokości 15,00 zł. za gospodarowanie odpadami
komunlanymi, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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