UCHWAŁA NR XXXV/356/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 6j ust. 3b i ust. 3c i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 38,80 zł za rok od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Ustala się niższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 25,00 zł za rok od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.
3. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują
się rodzinne ogrody działkowe stanowi iloczyn liczby działek oraz stawki opłaty określonej w ust 1 lub 2.
§ 2. Traci moc uchwała NR XXXII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
W styczniu bieżącego roku wprowadzono długo zapowiadany przepis wykonawczy do
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczący uregulowań w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Najważniejszym
obowiązkiem narzuconym gminom jest obligatoryjne zbieranie odpadów bio u źródła w
przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywny sposób gromadzenia odpadów na
swojej nieruchomości. W przypadku naszego miasta deklaracje takie dotyczą ponad 90%
nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Na początku lutego br.
Rada Miejska w Głogowie dokonała stosownych zmian w pakiecie uchwał odpadowych
regulujących ten problem.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
naszego miasta obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 roku. Z uwagi na to konieczne było
przeprowadzenie przetargu na kolejne lata. Zdecydowano, że umowa zostanie podpisana na okres 1
lipca 2017 – 30 czerwca 2019 roku. W opisie przedmiotu zamówienia a także w części kosztowej
znalazły odzwierciedlenie zapisy dotyczące min. gospodarki odpadami bio. Założono, że w
zabudowie jednorodzinnej odpady bio będą zbierane tak jak dotychczas (w systemie workowym)
niezbędne będzie wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów bio (min. pojemnik
120 – 240 l na jedną nieruchomość wielolokalową). Łącznie, w obrębie zabudowy wielorodzinnej,
przy boksach śmietnikowych w ilości do 550 sztuk oraz 50 pojemników na zlewki (ze stołówek).
Pojemniki na odpady bio będą opróżniane i myte – koszt wykonywania tych usług nie wpływał na
całkowity koszt obsługo systemu.
Po otwarciu ofert w dniu 7 kwietnia br. złożonych w przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych okazało się, że wynagrodzenie obliczone na podstawie
zadanych wymogów przekracza wpływy do systemu. Po przeliczeniu ustalono, że funkcjonowanie
systemu zapewni regulacja stawki jednostkowej w wysokości zaproponowanej w uchwale. Trzeba
zauważyć, że przepisy ucpg zobowiązują gminy do bilansowania wpływów i wydatków. Gminy nie
mogą ani przeznaczać środków własnych na obsługę systemu ani też pieniędzy gromadzonych na
podstawie deklaracji „śmieciowych” nie można przeznaczać na inne cele, stąd też konieczna jest
podwyżka stawek jednostkowych. Warto zaznaczyć, że w okresie minionym, przez blisko cztery
lata nie były zmieniane stawki (poza zmianą jednostki rozliczeniowej dokonanej krótko po
uruchomieniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi). Udało się utrzymać
stawkę pomimo inflacji, zmian cen paliwa, malejącej liczby mieszkańców miasta (co się przekłada
na mniejszą ilość osób objętych systemem).
Zmiana stawek odnosi się również do uchwały wprowadzającej stawki dla ogrodów
działkowych, które zgodnie z przepisami ucpg traktowane są jako nieruchomości rekreacyjne a
stawka powinna być naliczona jako zobowiązanie roczne. Przesunięcie nowych płatności na
przyszły rok związane jest z tym, że działkowicze wnieśli już opłaty na 2017 rok.
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