UCHWAŁA NR XXXVII/332/2017
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki
tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) art.6 j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po
zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej – Rada
Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy jest liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej
nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2.
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, wynosi 15,50 zł. za 1 osobę na miesiąc.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny, wynosi 26,00 zł. za 1 osobę na miesiąc.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej
opłaty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 4009).
§ 5.
Uchwała wchodzi
w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z dniem 1 marca 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie
Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie
W związku z przeprowadzoną analizą poniesionych kosztów na realizację systemu gospodarki
odpadami komunalnymi oraz wpływami dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór
odpadów komunalnych, powstała konieczność podwyższenia kosztu jednostkowego opłaty
zarówno za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny jak i nieselektywny.
Została wyliczona nowa wielkość opłaty, która planowana jest w kwocie:
15,50 zł/os. dla odpadów zbieranych w sposób selektywny,
26,00 zł/os dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.
Liczba osób zgodnie ze złożoną deklaracją na dzień 06.12.2017r. wynosi – 49.571,
w tym zbierających w sposób:
selektywny

– 46.141 osób,

nieselektywny

– 3.430 osób.

Z uwagi na to, że nowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązywać będzie od
1 marca 2018 roku do budżetu miasta w 2018 roku powinna wpłynąć kwota w wysokości
9.440.382 zł wg. poniższego wyliczenia:
46 141 osób x 13,50 x 2 m-ce = 1.245.807 zł
46 141 osób x 15,50 x 10 m-cy = 7 151.855 zł
3 430 osób x 22,00 x 2 m-ce =

150.920 zł

3 430 osób x 26,00 x 10 m-cy =

891.800 zł

Na planowane na 2018 rok koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi składają się:
·koszt odbioru odpadów przez Clean-BUD/PUM w wysokości:

4.100.000 zł

Kwota odbioru odpadów przez konsorcjum firm Clean-Bud/PUM została ustalona w drodze
przetargu. W kwocie tej zawiera się odbiór odpadów zmieszanych, frakcji odpadów surowcowych
(papier, plastik, szkło), odpadów zielonych, popiołów, odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór
leków z aptek a także zapewnienie mieszkańcom worków i pojemników na odpady.
·koszt przetwarzania odpadów w ZUOS Tczew w wysokości:

4.300.000 zł

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017,
poz. 723) od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpi znaczący wzrost opłaty za składowanie odpadów
powstających po zagospodarowaniu odpadów zmieszanych tj. odpadów balastowych powstających
po rozsortowaniu frakcji odpadów zmieszanych oraz odpadów powstałych po przetworzeniu
biologicznym (tzw. stabilizat).
Nastąpi wzrost stawek za składowanie:
·odpadów balastowych (o 65,74 zł/tonę);
·stabilizatu o (10,85 zł/tonę).
Stawki za składowanie odpadów balastowych i stabilizatu obowiązujące w 2017 r. wynoszą
odpowiednio: 74,26 zł/ tonę oraz 24,15 zł/tonę odpadów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem od
01.01.2018 r. kwoty te będą kształtowały się odpowiednio: 140 zł/tonę oraz 35 zł/tonę odpadów.
Podwyższenie stawek za składowanie powyższych rodzajów odpadów spowoduje wzrost
kosztów dla spółki ZUOS. Przełoży się to bezpośrednio na zmianę cennika za przyjęcie
i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych co w konsekwencji
spowoduje wzrost kosztów związanych z przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych,
które trafiają do ZUOS-u poprzez podmiot odbierający odpady od mieszkańców miasta.
·koszt utrzymania PSZOK w wysokości:

500.000 zł

Wzrosły ilości odpadów, które mieszkańcy własnym transportem dostarczają do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W stosunku do 2017 r. jest to wzrost o ponad
250 ton. W 2016 r. było to 1431 ton. Szacuje się, że w roku bieżącym będzie to 1685 ton a w roku
przyszłym można spodziewać się kolejnego wzrostu gdyż ilość odpadów dostarczonych do
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PSZOK systematycznie rośnie.
·koszty osobowo-rzeczowe, w wysokości:

552.350 zł

(w tym miedzy innymi: zakup worków do segregacji odpadów biodegradowalnych – program
pilotażowy w kwocie 170.000 zł, kampania informacyjna 30.000 zł)
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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