
UCHWAŁA NR XIII/185/2019
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4a oraz 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zmianami), Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
100 zł.

4. Zwalnia się z 10% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1, właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 roku.

 

Przewodniczący                                                                                  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010), gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat
pobranych od mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w skład których wchodzą: odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, opróżnianie koszy ulicznych,
likwidacja ,,dzikich wysypisk’’, składki do Komunalnego Związku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki’’ realizującego
część zadań z zakresu gospodarki odpadami, edukacja i informacja oraz obsługa administracyjna systemu, należy
ocenić, iż obowiązująca obecnie stawka (15 zł przy selektywnym zbieraniu odpadów) jest stanowczo
niewystarczająca w stosunku do kosztów. Niedobór środków w roku 2019 szacuje się, na poziomie niemal 1 mln
zł. Ponadto od stycznia 2020 r. niezbędne jest wprowadzenie nowej frakcji odpadów – odpady biodegradowalne –
kuchenne, co spowoduje wzrost kosztów, który może wynieść około 3 mln zł. Należy też przewidzieć znaczną
podwyżkę opłaty środowiskowej za składowanie odpadów (wzrost o 59%). Stąd proponuje się nową stawkę za
odbiór odpadów komunalnych na poziomie 32 zł od mieszkańca miesięcznie.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, proponuje się przyjęcie stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości ponad trzykrotnie wyższej od podstawowej stawki, z uwagi na fakt, iż ma to stanowić
niejako karę za niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

Ustawa wprowadziła obowiązek zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady.
Proponuje się więc zwolnienie z 10% tej opłaty tych właścicieli, którzy będą kompostować wszystkie bioodpady
powstające na ich nieruchomości. Na 10% szacuje się strumień bioodpadów w ogólnej ilości odpadów
w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Id: 685710C3-5093-46A4-9239-FDC45265C646. Podpisany Strona 1




