Stawki opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na terenie Gminy
Przecław w 2019 r.
SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
W DNIU 27.12.2018 R.

Obowiązek zbilansowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
• art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

„Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie mogą być wykorzystane na
cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi”.

Wyjaśnienia RIO
• System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez
gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek
ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na
poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY
(pobrana opłata za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

WYDATKI
(koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi)

Koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
 art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
obejmują koszty:
 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
 tworzenia i utrzymania PSZOK-ów;
 obsługi administracyjnej tego systemu;
 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
 katalog obligatoryjny i zamknięty

Wzrost kosztów systemu –dlaczego?
• podwyżkę wymusza strona wydatkowa, tj. odbieranie, transport i
zagospodarowanie odpadów,
• urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami:





składowania,
energii,
transportu (paliwa),
opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci
tzw. opłaty marszałkowskiej, ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów, waloryzowana
obwieszczneniem Ministra Środowiska -wzrost również w przyszłych latach
2014 r. -119,68 zł, 2017 r. -120,76 zł, 2018 r. -140,00 zł, 2019 r. -170,00 zł, 2020 r. -270,00 zł

• monopol RIPOK-ów w Paszczynie i Kozodrzy –z uwagi na rejonizację mają swobodę
dyktowania cen za zagospodarowanie odpadów
2018 r. –ok. 280,00 zł/t, 2019 r. -380,00 -440,00 zł/t, 2020 r. –ok. 500,00 zł/t

Skutki wzrostu kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
• wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobieranej od właścicieli nieruchomości,
• podwyżki w wielu gminach sięgają od kilkudziesięciu do
nawet ponad 100%

Ministerstwo Środowiska
• przypomina, że system powinien być odpowiednio zbilansowany, aby gmina nie
musiała do niego dopłacać,
• twierdzi, że gminy mają możliwości obniżenia kosztów gospodarowania
odpadami, przez nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku odpadów
opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub zużytego sprzętu
elektronicznego, które w imieniu podmiotów wprowadzających produkty na
rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i recyklingu
określonych odpadów,
• uważa, że gminy mogą wpłynąć realnie na jakość selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, co z kolei może wpłynąć na ich cenę rynkową,
• przekonuje, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
jest wyposażona w mechanizmy, które pozwolą na obniżenie opłaty

Kalkulacja kosztów na 2019 r.
Lp.

Rodzaj kosztu

Wysokość kosztów

1.

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych

2.

koszty utworzenia i utrzymania PSZOK-u

3.

koszty obsługi administracyjnej systemu
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, licencje,
szkolenia, materiały biurowe, tonery itp.)

4.

koszty edukacji ekologicznej

945 000,00 zł

94 788,89 zł
500,00 zł

Łączne koszty:

1 040 288,89 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
• Wpływy konieczne do uzyskania w 2019 r.: 1 040 288,89 zł
• Wpływy przy stawkach z 2018 r.:

886 932,00 zł

• Różnica:

153 356,89 zł

Wzrost stawek opłaty

Kalkulacja stawek opłaty

• wzrost stawki o 1,50 zł od osoby przy zbiórce selektywnej,
• wzrost stawki o 3,00 zł od osoby przy zbiórce nieselektywnej,

Propozycje stawek opłaty na 2019 r.

Gospodarstwo
domowe:

Zbiórka selektywna

Zbiórka nieselektywna

Stawka miesięczna

Stawka kwartalna

Stawka miesięczna

Stawka kwartalna

1-osobowe

10,00 zł

30,00 zł

17,00 zł

51,00 zł

2-osobowe

20,00 zł

60,00 zł

34,00 zł

102,00 zł

3-osobowe

30,00 zł

90,00 zł

51,00 zł

153,00 zł

4-osobowe i więcej

40,00 zł

120,00 zł

68,00 zł

204,00 zł

Możliwe do uzyskania wpływy z tytułu opłaty

Liczba osób w
gosp. dom.

Sposób
gromadzenia
odpadów
komunalnych

Ilość gospodarstw
domowych

Struktura
gospodarstw
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302
112
520
74
430
61
1217
71

10,84%
4,02%
18,66%
2,66%
15,43%
2,19%
43,67%
2,55%

10,00
17,00
20,00
34,00
30,00
51,00
40,00
68,00

36 240,00
22 848,00
124 800,00
30 192,00
154 800,00
37 332,00
584 160,00
57 936,00

2 787

100,00%

-

1 048 308,00

1 os.
2 os.
3 os.
4 os. =<
Razem

Kalkulowana stawka Opłata roczna według
% podniesienia wzrost
miesięczna na
kalkulowanych stawek
opłaty
w zł
2019r. (zł/gosp.)
(zł)

Nadwyżka dochodów nad kosztami 8 019,11 zł

17,65%
21,43%
17,65%
21,43%
17,65%
21,43%
17,65%
21,43%

1,50
3,00
3,00
6,00
4,50
9,00
6,00
12,00

W zamian za pobraną opłatę gmina zapewnia:
• odbiór odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław;
• odbiór każdej ilość wszystkich odpadów komunalnych, w tym zmieszanych, bioodpadów, zużytych
opon (z samochodów osobowych) i odpadów zbieranych selektywnie –brak limitu
• odbiór odpadów budowlanych, remontowo -budowlanych i rozbiórkowych do 0,12 m3 -jedyny limit;
(ustawa dopuszcza ustalenie limitu na odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz
budowlane i rozbiórkowe);
• 2 razy w ciągu roku z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są odpady wielkogabarytowe –
brak limitu ilościowego;
• każdy właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK każdą ilość selektywnie zebranych odpadów
komunalnych i wielkogabarytowych w godzinach od 13:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku;
• bezpłatne pojemniki na zbieranie odpadów komunalnych;
• bezpłatne (kolorowe) worki z nadrukiem do zbierania odpadów w sposób selektywny –w każdej
ilości;

Wykorzystanie nadwyżki
• Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może
pokryć:
 koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym –art. 6r ust. 2a
 koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i
magazynowania w rozumieniu usawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –art. 6r ust 2b

 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 –art. 6r ust. 2c

Pytania, uwagi, wyjaśnienia

Dziękuję za uwagę!
opracowała: Renata Ozimek
Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami

