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99-314 Krzyzanow

jo\. lodzkie UCHWALA NRIX/121/2016
f a x (024) 356 29 00 RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki oplaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1890) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz 6j ust 1 pkt 1. ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793)
Rada Gminy Krzyzanow, uchwala co nastejmje:

§ 1. Dokonuje sie, wyboru metody okreslenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ktora b?dzie zalezna od liczby mieszkancow zamieszkuj^cych danq.
nieruchomosc, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r o utrzymaniu
czystosci i porza^dku w gminach.

§ 2. 1. Ustala si? stawk? wyzsza^ oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokosci 9,70 zl micsiqcznie od mieszkarica, jezeli odpady komunalne nie b?dq. zbierane i
odbierane w sposob selektywny.

2. Ustala si? stawk? oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokosci 6,50
zl miesi^cznie od mieszkahca, jezeli odpady komunalne b?da^ zbierane i odbierane w sposob
selektywny.

§ 3. Traci moc uchwala nr 111/26/2015 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 24 lutego 2015r. w
sprawie wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki oplaty (Dz. Urz. Woj . Lodzkiego poz. 749).

§ 4. Wykonanie uchwary powierza si? Wqjtowi Gminy Krzyzanow.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego, z moc% obowiajzujajcq. od 1 kwietnia 2016 roku.

Przewodnicz^cy Rady
Gminy

'<f
Wieslaw Czekaj
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku
w gminach ,,z pobranych optat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, ktore obejmuj% koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadow komunalnych, tworzenia i utrzymania punktow selektywnego zbierania
odpadow komunalnych, obstugi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie
prawidlowego post^powania z odpadami komunalnymi". Kwota jakq. mozna przeznaczyc na
finansowanie zamowienia polegaja^cego na usludze odbioru i zagospodarowania odpadow jest
mniejsza od cen oferowanych przez wykonawcow w kolejnych przetargach. Oferty przetargowe 33.
wyzsze od mozliwosci jakie daja_ wplywy z optat od wlascicieli nieruchomosci, pomniejszone
0 pozostale koszty systemu, aktorych nie mozna wyeliminowac z uwagi na koniecznosc realizacji
zadan wymaganych ustawy. Jednoczesnie nie mozna zrezygnowac z korzystania z uslugi odbioru
1 zagospodarowania odpadow mimo, ze powoduje to niedobor w obecnych kosztach systemu.
Koszty funkcjonowania systemu w okresie od I stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
wyniosly 259127,65 zl , w tym koszt odbioru i zagospodarowania odpadow przez firm$ Tonsmeier
248.619,05 zl, prowizja 9.488,60 zt, dopiaty 266,00 z*, koszty upomnieh 754,00 zl .
Dochody z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami wyniosly 215,378,97
Plan kosztow i dochodow na 2016 rok
Koszty:
Tonsmeier-296.334,00 zl
- Prowizja - 9.000,00 zl
koszty upomnienia — 2.666,00 zl
Lacznie 308.000,00 zl x 5% = 323.400,00 z\y przy stawkach obowiazuj^cych na 18.01.2016 r.

3580 osob (odpady segregowane) x 5,40 zt x 12 miesi^cy = 231.984,00 zl
262 osob (odpady zmieszane ) x 8,10 zl x 12 miesi^cy = 25.466,40 zt
Koszty: 308.000,00zl
Dochody: 257.450.40

-50.549,00 zl

Przykladowe kalkulac

Stawka
(segregowane)
Stawka
(zmieszane)
Dochod (caly
rok)

Wariant I —
wzrost o 20%

6,48 zl

9,72 zl

308.940,48

Wariant II —
stawki
z;iokr;jglone

6,50

9,70

309.736,80

Wariant HI -
wzrost kosztow o
5%

6,80 zl

10,00 zl

323.568,00

Obecnie

5,40 zl

8,10zl

257.450,40

e stawek

Przyjmujqc II wariant przy nowych stawkach od 01.04.2016 roku dochody wyniosa;
I kwartal 2016 (stara stawka):

II, III, IV kwartal 2016 (nowa stawka)

Lacznie dochody: 296.635,80 zl.

5,40zl x 3580 os. x 3 miesiace = 57.996,00 zl
8,10 zlx262 os. x 3 miesiace = 6.366,60 zl
6,50 zl x 3580 os. x 9 miesie_cy = 209.430,00 zl
9,70 zt x 262 os. x 9 miesie_cy = 22.872,60 zl

Id: 2D6029A3-1E7B-46E5-9A7C-4361EB4173S17. Podpisany Strona 1



Podwyzszenie stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady
sâ  zbierane w sposob selektywny do kwoty 6,50 zl miesi^cznie/mieszkanca i w przypadku gdy
odpady nie sa, w sposob selektywny zbierane i odbierane, do kwoty 9,70 zl miesi^cznie/mieszkanca
bedzie sie_ wiazalo z wyzszymi wplywami do budzetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztow
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki obecnie nie b^dzie powodowala koniecznosci skladania nowej deklaracji wiasciciela
nieruchomosci, gdyz zgodnie z dodanym ust. 2a w art, 6m ustawy ,,W przypadku uchwalenia nowej
stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia wlasciciela
nieruchomosci o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako
iloczyn nowej stawki oplaty idanych podanych w deklaracji." Wlasciciel nieruchomosci
zobowiajzany b^dzie wowczas do uiszczania oplaty, stosuja^c wysokosc oplaty podana^
w zawiadomieniu.

Przewodnicza^cy Rady Gminy
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