
UCHWAŁA NR XL/346/18     
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.),

Rada Gminy Ornontowice uchwala:

§ 1. Ustalić dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Ornontowice w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów w postaci 
bezpośredniego odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania bioodpadów 
i odpadów zielonych zbieranych do worków LDPE 120 l koloru brązowego za cenę 9,70 zł od worka.

§ 2. Ustalić następujący sposób świadczenia usług, o których mowa w § 1:

1) worki koloru brązowego LDPE 120 l, do zbierania bioodpadów i odpadów zielonych, będą wydawane 
w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Ornontowice na III 
piętrze po zapłaceniu ceny wskazanej w § 1;

2) worki w kolorze brązowym z odpadami będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości raz w miesiącu przez 
cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym dla danej nieruchomości.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki 
Zasobami Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest analizą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
na terenie Gminy Ornontowice. W wyniku ogłoszonego w 2016r. przetargu średnie koszty miesięczne
funkcjonowania systemu w 2017r. wyniosły ok. 98.000 zł, co powoduje, że przy obecnych stawkach system
ten się nie bilansuje. Przychody są mniejsze, aniżeli wydatki na funkcjonowanie systemu. Przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią, że z pobranych opłat gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak więc gmina jest zobowiązana do
dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki opłaty tak, aby pobierane opłaty pokrywały
rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem tego systemu.

Ogłaszając następny przetarg w 2017r. przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu usług i utrzymującej się
tendencji wzrostowej kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opłata miesięczna powinna
wynosić 19,00 zł od osoby przy założeniu:

iż średni koszt miesięczny wykonywanych usług, będzie wynosił ok. 110.000,00 zł
(110.000,00 zł x 12 miesięcy : 5685 mieszkańców) : 12 miesięcy = 19,00 zł.

Pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych źródeł jest niemożliwe wobec w/w
wymogów ustawowych.

Mając na uwadze zbilansowanie przychodów z wydatkami proponuje się w zakresie odbioru odpadów
ulegających biodegradacji wprowadzenie dodatkowej odpłatnej usługi świadczonej przez Gminę Ornontowice.
Będzie ona polegała na odbiorze bezpośrednio sprzed posesji bioodpadów i odpadów zielonych oraz ich
zagospodarowaniu. Odpady będą zbierane przez mieszkańców do zakupionych przez nich worków LDPE 120 l
koloru brązowego za cenę 9,70 zł od worka. Worki będą wydawane w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy
mieszczącym się w budynku urzędu gminy na III piętrze po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty. Worki
z odpadami będą odbierane raz w miesiącu przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla
danej nieruchomości.

Sposób obliczenia ceny za worek:

Do wyliczeń przyjęto w Gminie Ornontowice ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji w 2017r.
tj. 305,120 ton, co daje 305 120 kg. Ilość odebranych kilogramów została pomnożona przez kwotę 411,48 zł
tj. stawka brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony przedmiotowych odpadów w 2018r. czyli:

305 120 x 411,48 = 125.550,78 zł

125.550,78 zł : 305 120 kg = 0,411 zł/kg brutto

Przyjęto że worek może pomieścić 20 kg odpadów tj.: 0,411zł/kg x 20 kg = 8,22 zł

Do kwoty 8,22 zł doliczono cenę za worek z jego transportem i magazynowaniem w kwocie 1,48 zł to daje
łączną cenę za 1 worek 9,70 zł
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