
UCHWAŁA NR XII/37/2018
ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty

na terenie Celowego Związku Gmin SGO5

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz.20 ze zm.) Zgromadzenie Celowego Związku Gmin SGO5 uchwala, 
co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Celowego Związku Gmin SGO5 w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1 lub            § 2 pkt 2

§ 2. . Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych:

1) w wysokości 16,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

2) w wysokości 20,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny

§ 3. Traci moc uchwała nr I/14/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 2 lutego 2015 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki 
opłaty na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. i podlega Ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący 
Zgromadzenia Celowego 

Związku Gmin SGO5

Julian Sikora

Id: 0CE7D0D9-A21B-41AE-9DFA-B7AD63D2C1C5. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017r., poz. 1289) Zgromadzenie Celowego Związku Gmin SGO5 dokonało wyboru metody ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg określonych metod w art. 6j oraz ustaliło
wysokość stawki opłat.

Na podstawie art. 6j ww. ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz:

1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2)ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3)powierzchni lokalu mieszkalnego,

4)przyjęcie jednej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Zgromadzenie ze wszystkich wymienionych metod wybrało metodę naliczania wg liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ jest ona najbardziej sprawiedliwa i łatwa do weryfikacji. Ta
metoda została wybrana poprzednim razem i sprawdza się do tej pory.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgromadzenie ustaliło podstawową
stawkę za odpady zbierane i odbierane selektywnie w wysokości 16,00 zł za osobę za miesiąc oraz stawkę
wyższą za odpady niesegregowane w wysokości 20,00 zł za osobę za miesiąc. Zróżnicowanie stawki opłat
ma zachęcić i zmobilizować mieszkańców do segregacji odpadów.

Przy określaniu wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgromadzenie
brało pod uwagę zgodnie z art. 6k ust. 2:

1)liczbę mieszkańców zamieszkujących cały teren Celowego Związku Gmin SGO5,

2)ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych,

3)koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty utylizowania,
zbierania, odbierania i transportu odpadów,

4)koszty administracyjne, koszty utworzenia i utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów,

oraz na podstawie art. 6k ust. 2a pkt 1 wzięło pod uwagę, że maksymalna stawka opłat za odpady
komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny nie będzie wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca na miesiąc. Wg Rocznika Statystycznego
z 2016 r. miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę wynosi 1 475,00zł, stąd 2 % od podanej kwoty
wynosi 29,50 zł.

Szczegółowe obliczenia przedstawione są w tabeli.

1.
Liczba mieszkańców stan na koniec 30.09.2017 roku
a)Tereny miejskie – 12 906 osób
b)Tereny wiejskie – 18 290 osób

31 196 mieszkańców

2. Wskaźnik wytwarzania odpadów na podstawie GUS za 2016 r 0,328Mg/mieszkańca/rok

3.
Ilość wytwarzanych odpadów CZG SGO5 okres 2  lat
[poz. 1 x poz.2]

17 791,84 Mg

4.
Jednostkowa cena utylizacji odpadów w ZUO Chruścik w 2017 cena brutto
.

340 zł/Mg

5. Koszty utylizacji odpadów [poz.3 x poz.4] 6 049 225,60 zł
6. Koszty odbioru, zbierania i transportu 4 674 937,50 zł

7.
Przewidywane koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
[poz.5 + poz. 6]

10 724 163,10 zł

8.

Koszty administracyjne (okres 2 lat):
Czynsz 5 030,16 zł
Sprzątanie – 16 000,00 zł
Ubezpieczenie biura – 2 000,00 zł
Prąd – 6 000,00 zł
Ogrzewanie – 5 000,00 zł
Woda i ścieki – 500,00 zł
Meble –0,00 zł

1 222 540,32
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Odnowienie – 0,00 zł
Telefony i Internet – 15 000,00 zł
Wynagrodzenie osobowe – 440 000,00 zł
Oprogramowanie – 6 000 zł
Zakup sprzętu (komp., Tel. Fax) – 5 000 zł
Koszty pocztowe – 18 000,00 zł
Materiały biurowe – 8 000 zł
Szkolenia – 6 500,00 zł
Koszty egz. 5 000,00 zł
Podatki – 10 000,00 zł
Obsługa prawna – 36 000,00 zł
BHP – 5 100,00 zł
Serwisowanie – 22 140,00 zł

9.
Utworzenie i utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów

370 000,00 zł

10
Suma kosztów nowego systemu:
[poz.7 + poz.8 + poz.9]

12 316 703,42zł

11.
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi
selektywnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca:
[poz. 10/ poz.1 / 12 mies.]

16,00zł/osobę/ miesiąc

12. Stawka za niesegregowane odpady 20,00 zł/osobę/miesiąc
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