Uzasadnienie
do projektów uchwał:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), rada gminy
w drodze uchwał stanowiących akty prawa miejscowego:
dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 powyższej ustawy oraz ustala stawkę takiej
opłaty;
ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w przypadku odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych).
Korzystając z upoważnień ustawowych, Rada Miejska Cieszyna w dniu 29 listopada
2012 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/258/12 z dnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. poz. 946) oraz uchwałę Nr XXVI/259/12 z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. poz. 947 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
obsługi administracyjnej tego systemu;
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Analizując funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r. stwierdzono, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych odebrano i zagospodarowano odpady komunalne o łącznej masie blisko
14 250,00 Mg. Koszt obsługi systemu w 2014 r. wyniósł prawie 5 950 tys. zł, natomiast
spodziewane przychody szacowane na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ponad
5 103 tys. zł. Przychodów w zbliżonej wysokości należy spodziewać się również w roku 2015,
przy czym masa odpadów komunalnych, jakie będą wymagały odebrania i zagospodarowania
ma ogólną tendencję rosnącą, co wpłynie na zwiększenie kosztów całego systemu. Pokrywanie
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych źródeł jest nieracjonalne wobec
wymogów ustawowych. Należy zatem dokonać korekty stawek opłat. Nowe stawki opłat
obliczono przy następujących założeniach:
masa odpadów komunalnych odebrana i zagospodarowana w roku 2015 zwiększy się o 10%
w stosunku do masy odpadów w 2014 r.;
koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniesie ok.
6 560 tys. zł.
z nieruchomości niezamieszkałych pochodzi ok. 35% odpadów komunalnych;
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zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, rzeczywistymi uczestnikami systemu (płatnikami) w Cieszynie jest 31 332
osób (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.).
Przy powyższych założeniach podstawowa stawka opłaty – mająca zastosowanie
wówczas, kiedy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – winna
wynieść 11,34 zł/osobę/miesięcznie, co oznacza wzrost o blisko 37% w stosunku do obecnie
obowiązującej stawki, wynoszącej 8,30 zł/osobę/miesięcznie. Biorąc pod uwagę negatywne
skutki takiej podwyżki stawki dla wielu mieszkańców miasta, Burmistrz Miasta proponuje
wzrost stawki opłaty o ok. 25%, do wysokości 10,30 zł/osobę/miesięcznie.
Nieco niższa skala podwyżek dotyczy pozostałych stawek opłat, objętych przedłożonymi
projektami uchwał. W przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, mając na uwadze wysokość obecnie obowiązującej stawki, zaproponowano jej
wzrost o 5%, a tym samym stawka ta wyniesie 19,53 zł/osobę/miesięcznie. Natomiast
w przypadku stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności, korekta wysokości stawek
opłat może być oparta o wskaźnik wynoszący ok. 10%. W 2012 r. uchwalone zostały stawki
w wysokości wówczas zaproponowanej przez Burmistrza Miasta, podczas grdy stawka opłaty od
osoby została w toku dyskusji nad projektem uchwały w znaczący sposób obniżona w stosunku
do pierwotnych szacunków.
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