
UCHWAŁA NR XVII/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ust 2, 
ust 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1454 z późn. zm.) – Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od gospodarstwa domowego.

2. Ustala stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 12 zł

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 24 zł

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 36 zł

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 48 zł

3. Ustala wyższą stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 
z nieruchomości w sposób selektywny, w wysokości:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 30 zł

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 60 zł

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 80 zł

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 110 zł

§ 2. 1. Ustala stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zmieszane, od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l -120 l w wysokości  - 33 zł

b) o pojemności 240 l w wysokości – 65 zł

c) o pojemności 1100 l w wysokości  - 210zł

2. Ustala stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zmieszane, od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

a) o pojemności 110 l -120 l w wysokości  - 75 zł

b) o pojemności 240 l w wysokości – 150 zł

c) o pojemności 1100 l w wysokości  - 450 zł

§ 3. 1. Ustala stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy, 
od właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości:

a) dla nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 60 zł

b) dla nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 100 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.
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§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Nr IV/19/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała
Radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawki takiej opłaty oraz stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, na które składają się:
a) odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
d)prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przy obowiązujących stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy
z uzyskanych opłat nie wystarczają na pokrycie funkcjonowania systemu, który składa się z:
- odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Ożarów.
- unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Janczycach,
- utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz edukację ekologiczną.

Za 2018 rok Gmina Ożarów uzyskała wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 980 146,01 zł (obejmujące wpływy z poprzednich lat z realizacji tytułów
komorniczych), przy poniesionych kosztach związanych z funkcjonowaniem całego systemu gospodarki
odpadami wynoszącymi 1 109 346,41 zł. Spowodowało to powstanie niedoboru w funkcjonowaniu całego
systemu za 2018 rok w kwocie 129 200,40 zł. Tak znaczący niedobór w systemie został spowodowany
wzrostem odebranej i podanej zagospodarowaniu ilości odpadów komunalnych z terenu gminy.

W 2018 roku zostało odebranych i podanych zagospodarowaniu 200 ton więcej odpadów
komunalnych w porównaniu z 2017 roku, co przy koszcie zagospodarowania wynoszącym 248,40 zł za 1
tonę odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, Gmina
Ożarów poniosła koszt w wysokości 50 000, 00 zł.

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Ożarów
utrzymuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na swoim terenie, co w 2018 roku
wytworzyło dodatkowy koszt w wysokości 60 000, 00 zł.

Za 2019 rok Gmina Ożarów również osiągnie niedobór w funkcjonowaniu systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, stale rosnąca ilość odebranych i utylizowanych odpadów komunalnych, rosnące
stawki za zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych ( 291,60 zł za 1
tonę odpadów zmieszanych), jak również problem z przekazaniem do sortowni wysegregowanych
surowców oraz odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwiększa wydatki
ponoszone na funkcjonowanie całego systemu.

Związku z wchodzącą w życie od 1 stycznia 2020 roku przewidywaną podwyżką ceny za
zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych
w Janczycach, koszt 1tony odpadów komunalnych wyniesie ok 450,00 zł co stanowi wzrost o ok 158,40 zł.
Spowoduje to, że przy takiej samej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych co w
2018 roku, zostanie poniesiony dodatkowy koszt w wysokości ok 255 000,00 zł, a przy prognozowanej
większej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów może wzrosnąć do 280 000,00 zł w skali roku.

Dodatkowe koszty w systemie zostaną poniesione w związku z dostosowaniem systemu gospodarki
odpadami do wytycznych zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i prządku w gminach, na
co gminy mają 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie tj. do 6 września 2020 roku.
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W celu uniknięcia dalszego niedoboru w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Ożarów, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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