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UCHWAŁA NR XVI.209.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości 
tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Białej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Biała od 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
odpowiednich stawek wskazanych w § 2 i §3. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł od osoby 
miesięcznie. W przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, 
stawka wynosi 115 złotych oraz 10 zł od każdej kolejnej osoby. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych, w wysokości 
46 zł od osoby miesięcznie. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr IX.105.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od 
właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Biała. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej . 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2021 roku.
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Uzasadnienie

Powodem podniesienia opłat za odbiór odpadów jest m.in. zwiększenie liczby odpadów, wyższe koszty
składowania ( podwyżki na RIPOK-u), wzrost cen energii i transportu ( cena paliwa). Ponadto, ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych
oraz bio, a co za tym idzie generują się dodatkowe koszty. Do zwyżki cen przyczynia się ponadto wyższa opłata
marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, ale też droższa energia
i rosnąca płaca minimalna. Poniżej przedstawiono koszty systemu gospodarki odpadami ( prognoza na 2021 r.)

Koszty - PSZOK

1. Umowa na usługę transportu i przekazania odpadów do instalacji 64 000,00
2. EKOM 50 000,00
3. Opony, gruz, elektroodpady, styropian 20 000,00
4. program 3 000,00
5. Energia, środki czystości 6 500,00
6. Wynagrodzenie 50 000,00

razem 193 500,00 + 10% =
212 850,00

Koszty - nieruchomości zamieszkałe

1. Tworzywa sztuczne i metale 260 ton 907,20 235 872,00
2. Papier 60 ton 784,88 47 092,80
3. Odpady zmieszane 1300 ton 637,20 764 640,00
4. Popiół 680 ton 619,92 421 545,60
5. Szkło 184 ton 86,40 15 897,60
6. Wielkogabaryty 58 ton 637,20 36 957,00
7. Bio 160 ton 486,00 77 760,00
8. Wynagrodzenie 134 000,00
9. inkaso 40 000,00
10. Kary pieniężne 20 000,00
11. Zakup naklejek, worków 40,000,00

razem 1 793 765,00+ 10% =
1 973 141,50

1 973 141,50 + 212 850,00 = 2 185 991,50 : 8 200 ( osoby) : 12 miesięcy = 22,20

Z nadwyżki będzie m.in. prowadzona kampania edukacyjna.

W związku z powyższym podwyżka stawki za odbiór odpadów jest zasadna.

Biała, dnia 30 listopada 2020r.

Sporządziła:

Elwira Gaier- podinspektor ds. gospodarki odpadami

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;
3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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