
Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,   ustalenia  stawek  opłat  za  gospodarowanie
odpadami   komunalnymi,   ustalenia   wysokości   stawki   opłaty   za   pojemnik   lub   worek
o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
druk nr 398.

W projekcie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia  stawek  opłat  za  gospodarowanie
odpadami   komunalnymi,   ustalenia   wysokości   stawki   opłaty   za   pojemnik   lub   worek
o określonej  pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wprowadza się następujące zmiany do uchwały.

1)    §  1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  obejmującą
właścicieli   nieruchomości,   na  których   zamieszkują  mieszkańcy,   w   wysokości   19,00   zł
miesięcznie   od   każdego   mieszkańca,   zamieszkującego   daną   nieruchomość   albo   lokal
mieszkalny w budynkach wielorodzinnych."
2)    § 2 otrzymuje brzmienie:

„§  2.  Jeżeli  właściciel  nieruchomości,  o  którym  mowa  w  §   1   ust.  2,  nie  wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty

podwyższonej    za   gospodarowanie    odpadami    komunalnymi    w   wysokości    38    zł    od
mieszkańca."
3)     § 6 ust.  1  otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady  w  kompostowniku  przydomowym,  w  wysokości  2  zł  miesięcznie  od  jednego
mieszkańca."
4)   § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznie od
każdego członka rodziny wielodzietnej . "
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Uzasadnienie

Zaproponowana  w  niniejszej   autopoprawce  stawka  opłaty  w  wysokości   19  zł  od
osoby,    nie    pozwoli    na    pełne    zbilansowanie    kosztów    realizacji    usługi    odbierania
i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  w  bieżącym  roku,  niemniej  jednak  Prezydent
wsłuchując  się w głos mieszkańców nie decyduje  się na tak drastyczną podwyżkę.  Poniżej
kalkulacj a kosztów przy proponowanej stawce.

Kalkulacj a  przewidywanych kosztów przedstawia się następuj ąco :

-  wydatki za gospodarowanie odpadami jakie poniesione zostaną za cały rok 2020

wyniosą 13 024 800,00 zł (12 x 1  085 400,00 dotychczasowa rekompensata)

-  wydatki za odbiór i transport odpadówjakie poniesione zostaną za cały rok 2020

wyniosą 2 352 240,00 zl (zgodnie z zawartą umową)

-  koszty obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej , wydruk kodów i.t.p. wyniosą

w 2020 roku 962 098,00 zl.

Uwzględniając  powyższe  szacuje  się,  Że  koszty  fimkcjonowania  systemu  gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2020 roku  wyniosą  16 339 138,00 zł.

Dla   zbilansowania   kosztów,   jakie   miasto   poniesie   na   fimkcjonowanie   systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020, wprowadza się miesięczną opłatę od
mieszkańca w wysokości  19,00 zł.

W poniższej  tabeli przedstawiono  prognozowane  wpływy z  opłat  za gospodarowanie
odpadami komunalnych po wprowadzeniu nowej stawki od 1 września 2020 roku.

Okres Sposób
Stawka

Ilość osób z

Kwota
Razem

obowiązywania zagospodarowania deklaracj i na szacunkowy
stawek odpadów dzień31.05.2020 dochód

styczeń -sierpień2020rok
Segregowane 7,50 zł

68 693 4  122 000,00 zł
5 889 000,00 złNiesegregowane 13,00 zł

Zadeklarowane poj emniki z nieruchomości niezamiesz- 1  767 000,00 zł
kałych (średnio stanowi to 30% ogółu opłaty)

wrzesień -grudzień2020rok
Segregowane 19,00 zł

1               68693
5 221000,00 zł

7 251  000,00 zlOpłata podwyższona 38,00 zł
Zadeklarowane pojemniki z nieruchomości niezamiesz- 2 030 000,00 zł
kabch (średnio stanowi to 28% ogółu opłaty)

Szacunkowy dochód za 12 miesięcy 2020 roku
13 140 000'00 zl

Zgodnie z art.  6 k ust. 4a rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za

gospodarowanie     odpadami     komunalnymi     właścicieli     nieruchomości,     zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  w  kompostowniku

przydomowym.



Mając  na  względzie  realizację  tego  obowiązku  ustawowego  w  §  6  wprowadzono
częściowe      zwolnienie     dla     właścicieli      nieruchomości,      zabudowanych     budynkami
mieszkalnymi     jednorodzinnymi,      którzy      zadeklarują     kompostowanie      bioodpadów
w kompostowniku przydomowym. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z ulgi
w wysokości 2 zł od osoby, jeśli zrezygnują z oddawania bioodpadów i będą kompostować
we  własnym  zakresie.  Określona  w  §  6  niniejszej  uchwały  wysokość  ulgi  w kwocie  2  zł.
została   ustalona   proporcjonalnie   do   zmniejszenia   kosztów   gospodarowania   odpadami
komunalnymi.

Zgodnie  z art.  6  k ust.  4  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach,  rada

gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi rodziny wielodzietne  o których mowa w ustawie z dnia 5  grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2019 r poz.1390), zwolnienie będzie wynosiło 2
zł miesięcznie za każdą osobę spełniającą powyższe wymagania.

Mając powyższe na uwadze zwracam się o przyjęcie zaproponowanej autopoprawki.


