UCHWAŁA NR XXIV/166/2017
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 3b i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny na 10 zł od osoby.
2) Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny na 19 zł od osoby.
2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) Ustala się stawkę miesięczną opłaty za pojemnik przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych
selektywnie:
a) o pojemności 120 l - w wysokości 20 zł
b) o pojemności 240 l - w wysokości 35 zł
c) o pojemności 660 l - w wysokości 80 zł
d) o pojemności 1100 l - w wysokości 160 zł
e) o pojemności 7000 l - w wysokości 400 zł
2) Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się wyższą stawkę miesięczną
opłaty za pojemnik:
a) o pojemności 120 l - w wysokości 30 zł
b) o pojemności 240 l - w wysokości 70 zł
c) o pojemności 660 l - w wysokości 160 zł
d) o pojemności 1100 l - w wysokości 320 zł
e) o pojemności 7000 l - w wysokości 800 zł
3. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty:
a) przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie: 160,00 zł,
b) wyższą przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie: 320,00 zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XV/111/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Trzebiechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016, poz. 1399).
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 sierpnia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska
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Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu dwóch przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszej gminy
opłata dla firmy wywożącej odpady wynosi na okres dwóch lat 751680,00 zł co daje 31320,00 zł miesięcznie.
Dotychczasowa opłata wynosiła 20320, 00 zł miesięcznie. Daje to wzrost o 11000,00 zł na miesiąc. Tak duży
wzrost wynika między innymi z tego, że w tym roku likwidacji uległo najbliższy nam RIPOK ("śmietnisko")
w Sulechowie, w ubiegłym roku RIPOK w Dąbrówce Wlkp., RIPOK w Raculi odbiera tylko odpady z Zielonej
Góry i gmin przyległych. Pozostaje na naszym obszarze jedynie RIPOK w Kiełczu koło Nowej Soli, który
nie dość że oddalony jest od nas o ok. 50 kilometrów to jeszcze jako faktyczny monopolista dyktuje coraz
wyższe stawki za tonę odpadów. Tak więc aby system się zbilansował konieczne jest podniesienie opłat
do powyższych stawek. Szacowanie potrzeb finansowych do zbilansowania systemu:
- z nieruchomości zamieszkałych
przy stawce 10 zł/osoba na miesiąc za odpady segregowane i 2692 osób (z deklaracji) = 26920,00 zł
przy stawce 19 zł/osoba na miesiąc za odpady niesegregowane i 94 osób (z deklaracji) = 1786,00 zł
- z nieruchomości niezamieszkałych za odpady segregowane
przy stawce 20 zł/pojemnik 120 l na miesiąc i 54 pojemnikach (z deklaracji)

= 1080,00 zł

przy stawce 35 zł/pojemnik 240 l na miesiąc i 18 pojemnikach (z deklaracji)

= 630,00 zł

przy stawce 80 zł/pojemnik 660 l na miesiąc i 4 pojemnikach (z deklaracji)

= 320,00 zł

przy stawce 160 zł/pojemnik 1100 l na miesiąc i 4 pojemnikach (z deklaracji)

= 640,00 zł

przy stawce 400 zł/pojemnik 7000 l na miesiąc i 6 pojemnikach (z deklaracji)

= 2400,00 zł

- z nieruchomości niezamieszkałych za odpady niesegregowane
przy stawce 40 zł/pojemnik 120 l na miesiąc i 5 pojemnikach (z deklaracji)

= 200,00 zł

przy stawce 70 zł/pojemnik 240 l na miesiąc i 2 pojemnikach (z deklaracji)

= 140,00 zł

przy stawce 320 zł/pojemnik 1100 l na miesiąc i 4 pojemnikach (z deklaracji)

= 1280,00 zł

Co w sumie daje 35396,00 zł na miesiąc.
Na opłacenie pozostałych kosztów systemu pozostanie zatem 4076,00 zł na miesiąc.
Tak więc podwyżka stawek do powyższych jest niezbędna, aby nie trzeba było dokładać do utrzymania systemu
śmieciowego w naszej gminie.
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