UCHWAŁA NR XVI/156/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6h, art. 6i ust.1 pkt 1, art. 6j ust. 1 pkt 1,
art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/143/20 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dokonuje się następujących
zmian:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości
20,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości
wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.”.
2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości
40,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice
Aneta Rajca
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UZASADNIENIE
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się między innymi (art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.1439):
1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. Obsługi administracyjnej tego systemu;
4. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W celu wykonania powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków
finansowych. Przekłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których gmina musi pobierać opłaty
w takiej wysokości, aby pokryły one realizację zadania w całości. Przeprowadzona analiza finansowa
systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami, wykazała, że niezbędnym
dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych
jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w całej Polsce, na przestrzeni
kilku lat sukcesywnie wzrastają. Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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