
Projekt

z dnia  22 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada 
Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny 
w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa 00/100 zł) za osobę.

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 44,00 zł (słownie: czterdzieści 
cztery 00/100 zł) za osobę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/329/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

Wprowadzona w życie z dniem 1 lipca 2013r. znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi i stała się ich zadaniem własnym. Od 2013 roku każda gmina jest
odpowiedzialna za odpady i system ich zagospodarowania, a także ustalanie poziomu opłat.

Na podstawie art. 4k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa
wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadziła istotną zmianę, która
nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Nie ma już możliwości, aby
mieszkańcy deklarowali oddawanie odpadów w sposób nieselektywny. Wobec tego, obowiązywać będzie
tylko i wyłącznie jedna stawka - za odpady zbierane selektywnie. Jeżeli mieszkaniec nie będzie wypełniał
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, gmina ma obowiązek naliczyć opłatę podwyższoną,
którą zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy określa rada gminy. Wysokość stawki podwyższonej nie może być
niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej ustalonej przez
radę gminy.

Zgodnie z art. 6r ustawy opłaty te stanowią dochód gminy, z którego gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj; odbiór, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja, koszty wyposażenia w pojemniki,
worki, itp.

W listopadzie 2019 r. został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w 2020 r. na terenie Gminy Hyżne. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 464 588,00 zł. Oferta ta jest wyższa
w stosunku do oferty z roku ubiegłego o 120%. Po uwzględnieniu kosztów administracyjnych i kosztów
umowy na PSZOK całkowity koszt systemu wyniósł 1 576 559,30 zł. Po podzieleniu tej kwoty na liczbę
mieszkańców oraz na 12 miesięcy oszacowano wysokość stawki od jednego mieszkańca na poziomie 22 zł.

Taki wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wynika ze zmiany uwarunkowań
rynkowych, jak chociażby znaczący wzrost opłat za korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska.
Warto przypomnieć ze opłata marszałkowska za 1 Mg odpadów w 2007r wynosiła 16,00 zł , natomiast na
rok 2020 wynosić będzie 270,00 zł za 1 Mg. Do podwyżek przyczyniły się również wzrost cen związany
m.in. ze wzrostem płacy minimalnej, ceny paliw i energii, jak również problem z zagospodarowaniem
zebranych odpadów typu odpady wielkogabarytowe, opony czy tworzywa sztuczne. Z roku na rok
gospodarstwa domowe w naszej gminie wytwarzają także większe ilości odpadów komunalnych, co ma
istotny wpływ na koszty gospodarowania odpadami.
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