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" f 2 *Ż RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
E wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2a oraz 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku W gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
1 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice powstaj ącymi na
zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawek opłat określonych
w § 2.

2. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach
z wyjątkiem klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnie pomieszczeń lub ich części
oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni lokalu w 50%,
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,4 m to powierzchnię tę pomija się.

3. Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół
bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do
używania lokalu, pdsiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
spółdzielczego własńościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem garaży i piwnic.

4. Lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy.
§2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi

i odbieranymi w sposób selektywny:
1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 mz :

- 0,45 zł od 1 powierzchni;
2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 mz i nie większej niż 90 mz :

- 0,45 zł od l mz powierzchni do 60 mz włącznie,
- 0,36 zł od 1 mz powierzchni powyżej 60 mz;

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 mz i nie większej niż 120 mz :

- 0,45 zł od 1 mz powierzchni do 60 mz włącznie,
- 0,36 zł od 1 mz powierzchni powyżej 60 mz do 90 mz włącznie,
- 0,24 zł od 1 mz powierzchni powyżej 90 mz;

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 mz:

- 0,45 zł od 1 powierzchni do 60 mz włącznie,
- 0,36 zł od 1 mz powierzchni powyżej 60 mz do 90 mz włącznie,
- 0,24 zł od 1 mz powierzchni powyżej 90 mz do 120 mz włącznie,

i
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- 0,12 zł od 1 mz powierzchniJpowyżejz*-11120 mz. 3 5,,
2. W _-przypadku, gdy _,odpady komunalne nie są zbierane iodbierane w sposób selektywny, ustala się

miesięczną stawkęšopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
` I

l) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 mz :
- 2,00 złfod mz powierzchni;

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 mz i nie większej niż 90 mz :
- 2,00 zł od 1 mz powierzchni do 60 mz włącznie,
- 1,50 zł od 1 mz powierzchni powyżej 60 mz;

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 mz i nie większej niż 120 mz :
- 2,00 zł od l mz powierzchni do 60 mz włącznie, I
- 1,50 zł od 1 mz powierzchni powyżej 60 mz do 90 mz włącznie, 1
- 1,00 zł od 1 mz powierzchni powyżej 90 mz;

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 mz:
- 2,00 zł od 1 mz powierzchni do 60 mz włącznie, _
- 1,50 zł od 1 mz powierzchni powyżej 60 mz do 90 mz włącznie,
- 1,00 zł od 1 mz powierzchni powyżej 90 mz do 120 mz włącznie,
- 0,50 zł od 1 mz powierzchni powyżej 120 mz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
a

§4. Traci moc uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości jtej opłaty.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ižwchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia llistopada 2017 roku. s
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Uzasadnienie
W proponowanym projekcie uchwały wprowadza się nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
iporządku W gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1289) gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3. obsługi administracyjnej systemu
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
Analiza dochodów iwydatków przewidzianych na bieżący rok oraz następne lata, w kontekście

rozstrzygniętego postępowania przetargowego na świadczenie usług na odbiór izagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stała się podstawą do zmiany stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zkolei zmiana wynagrodzenia dla przedsiębiorcy związana jest
między imiymi ze wzrostem stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rozporządzenie Rady
Ministrów z dniaj 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
przewiduje znaczny wzrost stawek opłat W kolejnych latach.

Zaproponowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały skalkulowane, tak aby
koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte w całości z pobranych opłat, tak jak
wynika to zobowiązujących przepisów. Art. 6k ust. 2a określa maksymalne wysokości stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wybranej metody oraz obowiązującego przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Zgodnie zObwieszczeniem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego zdnia 27 marca 2017r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na losobę
ogółem w2016 r. wyniósł 1475 zł. Wzwiązku zpowyższym aktualnie stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w przypadku metody zależnej od wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego
nie może przekroczyć kwoty 1,18 zł metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej gdy odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny. A

Natomiast w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane iodbierane w sposób selektywny stawki
opłaty nie mogą przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki tj. 2,36 zł. Zaproponowane znacznie wyższe
stawki opłaty w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny powinny stać się skutecznym
impulsem do segregowania odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązania gmin dotyczące osiągania poziomów odzysku
i recyklingu odpadów komunalnych z roku na rok są coraz większe, a ich nieosiągnięcie zagrożone jest karami
finansowymi dla gmin.

Zaproponowane stawki zostały ustalone na podstawie prognoz i obliczeń, dla których punktem odniesienia
były proporcje powierzchni nieruchomości dla każdego z progów wynikające z deklaracji złożonych przez
mieszkańców. W _związku z powyższym w przypadku nie zbilansowania się kosztów systemu z wpływami na
koniec 2018 roku, stawki mogą ulec zmianie.

'
'r ecz tak

"11-Qf no! Pendzialęk
29 SI 217

2 9. SIP 2017
Wydziału

I

 
Id 03FFCA83-A767-44D1-A801-57BlDE6A3A1E. Projekt Strona 1



L

__"_

II_Ĺ__'__'__¬_'_|'___'___¬"____„_i`___`

I

(_

_IÍIĘll_łł|l'Il."l__l|I|-.||¦IIł]| I¦____I_'I`flł`l'illl|Il|I__›I

ÍI|_||__ll||_||_|"ł1l¦_|‹|_1__'__IĄÍÊIIIIIÍ_̀ ]11_ll.|_|[iIă]____I|_.l' |'_I


