Opłata za gospodarowanie odpadami.

Opłata za gospodarowanie odpadami jest faktycznie podatkiem. O sposobie jej obliczenia,
wysokości i terminie płatności decyduje Rada Miejska w Łazach. Rada też ustala wzór
deklaracji. W chwili obecnej regulują to:
-Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy
-Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-Uchwała nr XXIV/212/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
-Uchwała nr XXIV/213/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
-Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-Uchwała nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wysokość opłaty winna być tak skalkulowana aby dochody z tytułu tej opłaty
pozwoliły na finansowanie zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku
w gminie (art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Rada
Miejska w Łazach określiła minimalny standard usług w zakresie odbierania odpadów
w uchwale nr XXIV/213/17 z 23 lutego 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Innymi słowy
Rada w pierwszej kolejności ustala minimalny zakres usług świadczonych przez gminę,

a następnie Burmistrz ogłasza przetarg w ramach którego wybierany jest podmiot świadczący
usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów o tym standardzie. Oferta złożona
w toku przetargu oraz wielkość spodziewanych dochodów z tytułu opłat wyliczona w oparciu
o stawkę przewidzianą przez Radę pozwala na ocenę czy wysokość opłaty wystarczy na
pokrycie wynagrodzenia wykonawcy. Jeżeli wielkość opłaty nie wystarcza na pokrycie
kosztów wynagrodzenia to pociąga to za sobą konieczność podniesienia opłaty, jeżeli zaś
wielkość dochodów z opłaty przewyższa wynagrodzenie wykonawcy to wtedy jest możliwa
obniżka opłaty
Rada Miejska w Łazach ustaliła wielkość opłaty po raz pierwszy w grudniu 2012 r. na 18 zł
za odpady niesegregowane i 9 zł za odpady segregowane – od osoby. Zakres usług ustalono
uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XXII/186/12 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przetarg przeprowadzono w maju 2013 r. i cena uzyskana w toku
przetargu tj. 2 903 040 zł pozwoliła na obniżenie opłaty odpowiednio do 11 zł (odpady
niesegregowane) i 5 zł 50 gr ( odpady segregowane) od osoby w czerwcu 2013 r.
W 2015 r. Rada podjęła nową uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a konieczność
podjęcia nowej uchwały wynikała także ze zmian ustaw. To skutkowało podniesieniem opłaty
do 17 zł(odpady niesegregowane) i 8,50 zł (odpady segregowane) za osobę.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu z 2013 r. została zawarta na
okres czterech lat i w 2017 r. zachodziła konieczność przeprowadzenia nowego przetargu.
W wyniku jego rozstrzygnięcia wpłynęła tylko jedna oferta z ceną 6 099 630 zł czyli z ceną
ponad dwukrotnie większą niż w 2013 r. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami
w dotychczasowej wysokości nie wystarczały na pokrycie wynagrodzenia w takiej wysokości.
Sprawa została rozstrzygnięta przez Radę Miejską w Łazach w ten sposób, że poprzez
utrzymanie dotychczasowego poziomu usług Rada zdecydowała o podniesieniu opłaty do
stawek 25 zł (odpady niesegregowane) i 12 zł 50 gr (odpady segregowane) na osobę
miesięcznie.

Ustalenie opłat na wskazanym poziomie było więc koniecznością warunkującą
możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Podkreślenia
wymaga ponownie fakt, że w przetargu ogłoszonym w 2017 r. wpłynęła tylko jedna oferta i to
z ceną ponad dwukrotnie większą niż poprzednio. Dokumenty przetargowe dostępne są na
stronie BIP Urzędu w zakładce przetargi i zamówienia publiczne, a oferta wykonawcy jest
dostępna, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, do wglądu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach.
Wykonawcy z reguły tłumaczą podwyżkę cen wzrostem swoich kosztów, a zwłaszcza
kosztów pracy. Tytułem przykładu płaca minimalna w 2013 r. wynosiła 1600 zł, a w 2017 –
2000 zł, od 1 stycznia 2016 wszystkie umowy zlecenie są oskładkowane ZUS, a od 1 stycznia
2017 r. minimalna stawka godzinowa dotyczy także umów zleceń.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek
zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Art.6h przytoczonej ustawy mówi o tym,
że właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której są położone
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, obowiązek
selektywnego zbierania odpadów dotyczy takich frakcji odpadów jak papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów. Gminy, w których niektórzy właściciele nieruchomości posiadają przydomowe
kompostowniki, nie mogą być zwolnieni z konieczności zorganizowania na jej terenie
systemu
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kompostownikach nie spełnia określonych w rozporządzeniu zasad selektywnego zbierania
tego typu odpadów. Na podstawie obowiązujących przepisów o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie jest możliwe zróżnicowanie wysokości opłaty za gospodarowanie
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o zagospodarowaniu bioodpadów we własnym kompostowniku. Dopóki te regulacje się nie
zmienią, gminy nie mogą wprowadzić niższych opłat za śmieci dla tych mieszkańców, którzy
mają kompostowniki.

