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UCHWAŁA NR ……/……./2020

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

 dnia …………………. 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy
Gołdap. 

   Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15,  art.  40  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 art. 6 k
ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. u . z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę
Gołdap od właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie
iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w  wysokości  …..  zł  miesięcznie  od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem § 3.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli
właściciel  nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  nie  wypełnia  obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości ……. zł miesięcznie od
osoby.

§ 3. 1.  Ustala  się  zwolnienie  z  części  opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właścicielom nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy
zagospodarowują  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku
przydomowym.

2. Zwolnienie o  którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości ……. zł od stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada
2015  roku  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których
zamieszkują mieszkańcy ( Dz. Urz. Woj. – War. – Maz. z 2015 r., poz. 4567).



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  1 kwietnia  2020 roku i  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                      Wojciech Hołdyński



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2010) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
gmina  pokrywa  z  opłat,  które  na  rzecz  gminy  obowiązani  są  ponosić  właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

       Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) Odbierania,  transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów
komunalnych;

2) Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) Obsługi administracyjnej tego systemu;

4) Edukacji  ekologicznej  w  z  kresie  prawidłowego  postępowania  z  odpadami
komunalnymi.

        W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej aktualnych i prognozowanych kosztów
funkcjonowania  systemu  ustalono,  że  opłaty  pobierane  od  właścicieli  nieruchomości  nie
pokrywają  kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
w  gminie.  Ma  to  związek  ze  wzrostem  kosztów  spowodowanych  wyższą  ceną  na
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

       Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi
powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze
środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają
odpady.  Przy obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wpływy z opłat nie wystarczają do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2020 roku.

       Wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 ww. ustawy wiąże się z koniecznością zwiększenia
stawek opłat zarówno za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny do kwoty ….. zł
oraz  stawkę  opłaty  podwyższonej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeśli
właściciel  nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  nie  wypełnia  obowiązku
zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości …… zł miesięcznie od osoby.

       W niniejszym projekcie uchwały  zgodnie z art. 6k ust. 4a ww. ustawy wprowadzono
zwolnienie  z  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady w kompostowniku przydomowym.


