UCHWAŁA NR VIII/15/16
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1, w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 101, poz.1610, z 2013 r. poz. 2662, z 2016 r. poz.
2883) oraz art. 6k w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
określonej w § 2.
§ 2. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) 12,00 zł/miesięcznie/mieszkańca,
2) 15,00 zł/miesięcznie/mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku
Grzegorz Kosowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.
zm.), zwanego dalej Ustawą, w związku z § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 101, poz.1610, z 2013 r. poz. 2662, z 2016 r. poz. 2883) do
kompetencji Zgromadzenia Związku należy stanowienie uchwał,w tym aktów prawa miejscowego w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 Ustawy, w związku z § 6 ust. 1 pkt
13 statutu Związku Gmin, Zgromadzenie Związku dokonuje, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadam komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę opłaty. Metoda ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie w stosunku do metod określonych dotychczas
przez uchwały Rad Gmin członkowskich Związku Gmin. Biorąc pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących
teren Związku, ilość wytwarzanych na terenie Związku odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo,
nie zachodzi konieczność zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do stawek
określonych dotychczas przez uchwały Rad Gmin członkowskich Związku Gmin.W myśl art. 6k ust. 2a Ustawy
Zgromadzenie Związku ustala stawkę opłaty w wysokości nie wyższej niż maksymalna stawka opłaty, która za
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, w przypadku wyboru metody „od mieszkańca”
wynosi – 27,72 zł/miesiąc/mieszkańca. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 6k ust. 3 Ustawy Zgromadzenie
Związku określa wyższe stawi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż dwukrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty
określonej w art. 6k ust. 2a, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.W związku z kończącą się
31 grudnia 2014r. umową na odbiór odpadów komunalnych Związek Gmin przeprowadził postępowanie
przetargowe na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów oraz miasta i Gminy Niemcza, na okres od 1.01.2015
r. do 31.12.2018 r. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu: Miasta Dzierżoniów z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o., ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów i Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska
6, 58-250 Pieszyce, Gminy Dzierżoniów z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z Dzierżoniowa oraz Miasta
i Gminy Niemcza z Zakładem Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski z Pieszyc – na łączną kwotę 21 083
998,08 zł tj. 5 270 999,52 zł/rok. Według staniu na 20.09.2016 r. ilość osób obsługiwanych przez system wynosi
37 494 mieszkańców. W związku z kompensacją kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów,w odniesieniu do
malejącej ilości wykazanych w deklaracjach mieszkańców, roczny koszt: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników,w 2017 r. wyniesie 5 134 317,36 zł tj. 11,41 zł/mieszkańca/mc. Do
kosztów tych należy także doliczyć koszty obsługi administracyjnej systemu i prowadzenia edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Planowane koszty obsługi administracyjnej
systemu i realizacji edukacji, realizowane przez biuro Związku, wynoszą 417 476,00 zł. Administrowanie
systemem gospodarowania odpadami związane jest w szczególności z obsługą mieszkańców, w tym obsługą
deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, naliczaniem opłat oraz ich egzekwowaniem,
nadzorowaniem i kontrolą prac firm wyłonionych w przetargu odpowiadających za należyty odbiór odpadów
komunalnych, realizacją edukacji. Koszty obsługi administracyjnej systemu w przeliczeniu na jednego mieszkańca
obsługiwanego przez system wynoszą 0,93 zł/miesiąc. Dochody Związku w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi stanowią sumę wpłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gdzie jest prowadzona
selektywna zbiórka odpadów oraz od właścicieli nieruchomości, gdzie nie jest prowadzona selektywna zbiórka. Na
37 494 mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach o opłacie za odpady selektywną zbiórkę zadeklarowało 33 802
mieszkańców i 3 692 mieszkańców zadeklarowało brak selektywnej zbiórki. Tak więc planowane dochody z opłat
od właścicieli nieruchomości po zmianie stawek wyniosą rocznie 5 532 048,00 zł/mc. Dodatkowe wpływy
Związku stanowią składki członkowskie gmin wchodzących w skład związku, które w 2017 r. wyniosą 85 023,00
zł. Mając powyższe na uwadze proponuje się, aby stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyniosła: 1) 12,00 zł/miesięcznie/mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane są
w sposób selektywny, 2) 15,00 zł/miesięcznie/mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane są
w sposób selektywny. Ustawa przewiduje stosowanie wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zaproponowane w uchwale stawki opłat spełniają zapis w/w ustawy. Różnica w cenie stanowi narzędzie finansowe
w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dochody z opłat od właścicieli
nieruchomości, będą wydatkowane na zadania wskazane w art. 6r ust. 2 i 2a Ustawy. Koszty ponoszone przez
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Związek Gmin na funkcjonowanie obsługi administracyjnej systemu pokrywane będą także ze składek
członkowskich gmin będących członkami Związku.
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