UCHWAŁA NR X/56/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 25 kwietnia 2019
w sprawie zmiany uchwaly XVII 16/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia oplaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej oplaty

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.. poz. 506) oraz art. ók ust.| w związku z art. Gi i art. 6j ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r.,
poz. 1454 zpóz'n. zm.). po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych zgodnie z Uchwala Nr LIV/9580010
Rady Miejskiej Będzina zdnia 28 czcrwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania zrada dzialalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi ipodmiolatni wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dzialalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska Będzina
uchwala:

51. W Uchwale Nr XV/l Ić/ZOlS Rady Miejskiej Będzina 7dnia ló grudnia 2015 r. w Sprawie wyboru
metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej oplaty
wprowadza się następujące zmiany:
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odbieranych selektywnie stawka oplaty wynosi

4. W przypadku odpadów. które nie sa zbierane
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iodbierane w sposob selektywny. stawka oplaty wynosi

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bed7ina.
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Uchwała wchodzi w życie zdnicm
Województwa Śląskiego.
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Dzienniku Urzędowym

Krzyszto Dudziński

WlC EPREZYD FNT MIASTA

„'”lc

gefentum
RPW
Golpod
wałka !
[025,20
ld

Kolia.

Po»

0551EEES-DI34742DF-BE807D898F1637660Uchwalouy

n
,

Anna
,.
_

wskn- Zlatko

W

%HASTA

rinm:

,

„› ~,w5ka
Strona

|

Uzasadnienie
Zgodnie z art (ir ust. Z ustawy outrzymaniu czystości ipoiządku w gminach zoplai za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk iunieszkodliwmnie odpadów
komunalnych; tworzenie iutrzymanic punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę
administracyjną tego systemu; edukację ekologiczną wzakresie prawidłowego postępowania zodpadami
komunalnymi. Analizując funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stwierdzono, że masa odpadów
komunalnych, jakie wymagaja odebrania i zagospodarowania ma tcndcncjc rosnącą, co wpływa na zwiększanie
kosztów całego systemu W
iązku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 gmdnia 20l7 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (oplata marszalkowska) w 2019 roku oplata za
umieszczenie odpadów na skladowisku wzrośnie do l70 zlotych 'a tonę, natomiast w 2020 roku ikolejiiych
270 złotych za tonę Każda gmina zobowiązana jest redukować ilość odpadow zmieszanych produkowanych
przezjej m szkancow, które trafiają na składowiska oraz zwiększać odzysk surowców wtórnych Podnoszone
7510. W 2013 roku poziom recyklingu odpadów komunalnych
sa wymagania stawiane gminom wtym 2
takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne iszklo wynosił 10%, w2019 r. - 40%, natomiast w 2020 roku
powinien wzrosnąć do 50% Brak segregacji na odpowiednim poziomie skutkuje naliczaniem kar samorządom
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowtska. Wpływ na wzrost oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mają również prognozy dotyczace wzrostu ceny paliw związane z sytuacją na globalnym rynku
naftowym iwalutowym. Wzrost cen spowodowany jest również wzrostem minimalnego wynagrodzenia za
pracę, wzrostem kosztow energii oraz wysokością minimalnej stawki godzinowej Pokrywanie kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi zinnych źródeł jest wobec wymogów ustawowych zabronione.
poniewaz system gospodarki odpadami komunalnymi z mocy prawa musi być systemem samofinansującym
się, Oznacza to, że gmina nic może do niego dokładać z innych żródel swoich dochodów, ani na nim zarabiac.
Projekt uchwaiy poddano konsultacjom społecznym zgodnie 2 Uchwała Nr LIV/9580010 Rady Miejskiej
Będzina Z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie konsultowania z radą dzialalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust„3 ustawy o dzialalności pożytku
publicznego io wolonta
c projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności
statutowej tych UYanIIaCJL W określonym terminie zaden z uprawnionych podmiotów nie wniosl uwag
i
opinii do projektu Uchwaly.
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