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MIASTO

Wiadomości Ratuszowe

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

N

a sesji w dniu 22 lutego 2018 r. Rada
Miejska Cieszyna podjęła dwie
uchwały regulujące wysokość stawek
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi1:
uchwałę Nr XLII/421/18 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 2 marca
2018 r., poz. 1307) oraz
uchwałę Nr XLII/422/18 w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 2 marca
2018 r., poz. 1308).
Powyższe uchwały weszły w życie z dniem
1 kwietnia bieżącego roku i od tego dnia obowiązują na terenie Cieszyna nowe stawki opłat
wynoszące:
22,70 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (poprzednia stawka opłaty
wynosiła 19,53 zł);
w przypadku domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekre- acyjno-wypoczynkowe:
52,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny (stawka poprzednia 46,00
zł),
68,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny (stawka poprzednia 59,80 zł);
w przypadku pojemników o określonej pojemności służących do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych (niesegregowanych)
z tzw. nieruchomości niezamieszkałych, wzrost
wyniósł stawek opłat ok. 28% w porównaniu do
stawek obowiązujących do dnia 31 marca 2018 r.
Natomiast decyzją Rady Miejskiej Cieszyna
bez zmian pozostała stawka opłaty w przypadku,
gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny i wynosi ona (od 2015 r.)
10,30 zł od osoby miesięcznie. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że Burmistrz Miasta Cieszyna w poczuciu odpowiedzialności za stan
finansów miasta – na podstawie analiz dotychczas poniesionych przez budżet miasta kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2014-20172 oraz prognoz dotyczących roku
2018 – zaproponował Radzie Miejskiej Cieszyna
przyjęcie powyższej stawki opłaty w wysokości
12,00 zł od osoby miesięcznie (czyli na poziomie zbliżonym do stawek opłat obowiązujących
w 2018 r. w kilku innych gminach powiatu cieszyńskiego: Zebrzydowice – 11,00 zł, Brenna,
Dębowiec, Goleszów – 12,00 zł, Ustroń – 13,00
zł). Mieszkańcom Cieszyna oraz właścicielom

nieruchomości objętych obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
należą się wyjaśnienia dotyczące wysokości
zaproponowanych przez Burmistrza Miasta
i przyjętych przez Radę Miejską stawek opłat.
Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3 ,
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W latach 2014-2017 roczny koszt poniesiony
przez budżet miasta w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniósł od
5 822,7 tys. zł w 2014 r. do 6 465,7 tys. zł w roku
2016 r. (przy kwocie 5 889,2 tys. zł w roku 2017).
W powyższych kwotach najistotniejszą pozycję stanowią wydatki związane z odbieraniem,
transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, wahające się
od 89,7% całości wydatków w 2017 r. do 95,7%
w roku 2014 (wydatki związane z obsługą administracyjną wynosiły od ok. 324 tys. zł do 367
tys. zł, co stanowiło 5,6-6,15% ogólnych kosztów
poniesionych w poszczególnych latach). Gmina
Cieszyn rozlicza się z firmą odbierającą odpady
komunalne na podstawie (ilości) masy zebranych
i przekazanych do zagospodarowania w danym
okresie odpadów, a podstawą tych rozliczeń są
zaproponowane w przetargach stawki za 1 Mg
(tonę) dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Stawki te w minionych latach systematycznie rosły:
dla odpadów zmieszanych – z 442,80 zł/Mg
w latach 2014-2015 do 529,20 zł/Mg w roku 2018;
dla odpadów zbieranych selektywnie –
z 307,80 zł/Mg w latach 2014-2015 do 410,040
zł/M w roku 2018;
dla odpadów ulegających biodegradacji (czyli
odpadów zielonych i – od bieżącego roku – odpadów kuchennych) – ze 108,00 zł/Mg w latach
2014-2015 do 432,00 zł/Mg w roku 2018.
Należy mieć na uwadze, że istotny wpływ na
wysokość powyższych stawek za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg różnych rodzajów odpadów,
mają m.in. czynniki niezależne od Gminy Cieszyn,
jak np. wzrost tzw. opłat środowiskowych za
składowanie odpadów komunalnych na składowiskach, czy zmiany przepisów regulujących
wysokość płacy minimalnej.
Oszacowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018,

uwzględniające przede wszystkim wzrost cen
odbioru i zagospodarowania 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów, prognozowaną masę
odpadów, jaka może zostać zebrana i przekazana do odzysku lub unieszkodliwienia w ciągu roku oraz zadeklarowaną przez właścicieli
nieruchomości liczbę osób zamieszkujących na
terenie Cieszyn (a tym samym zobligowanych
do ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami), w ocenie Burmistrza Miasta w pełni
uzasadniały zaproponowanie nowych stawek
opłat, w powyżej omówionych wysokościach.
Istotnym argumentem przemawiającym za
wzrostem stawek opłat są również skutki dla
budżetu miasta stawek opłat w dotychczas
obowiązujących wysokościach. Po raz pierwszy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone stosownymi
uchwałami Rady Miejskiej Cieszyna, podjętymi
w dniu 29 listopada 2012 r. Przyjęta wówczas
stawka opłaty w wysokości 8,30 zł od mieszkańca miesięcznie, ponoszona w przypadku,
kiedy odpady komunalne są zbierane selektywnie, w istotny sposób różniła się od propozycji
Burmistrza Miasta, opartej na kosztach oszacowanych przez służby komunalne i wynoszącej
11,30 zł. Skutkiem przyjęcie przez Radę Miejskiej Cieszyna ubiegłej kadencji niższej stawki
opłaty była różnica pomiędzy rzeczywistymi
kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ponoszonymi
w tym zakresie wydatkami z budżetu miasta,
a dochodami budżetu z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Rosnący
w tym zakresie deficyt budżetu miasta wymusił
zaproponowanie w 2015 r. nowych stawek opłat.
Przy czym Burmistrz Miasta – mając na uwadze
społeczną akceptację wysokości ewentualnych
podwyżek, w celu sukcesywnego równoważenia kosztów i przychodów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, co jest
obowiązkiem wynikającym zarówno z zapisów ustawy o finansach publicznych4, jak
i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
– przedłożył wówczas Radzie Miejskiej Cieszyna
propozycję podniesienia stawki opłaty dla osób
zbierających i oddających odpady w sposób
selektywny z kwoty 8,30 zł do kwoty 10,30 zł,
ze świadomością, że wydatki budżetu miasta
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
nadal nie będą miały pełnego pokrycia w dochodach. W efekcie w latach 2013-2017 deficyt
budżetu miasta w zakresie wydatków i dochodów z tytułu gospodarki odpadami przekroczył
kwotę 2 300 000 zł i skutkiem przyjętych przez
Radę Miejską Cieszyna w dniu 22 lutego 2018 r.
uchwał będzie się powiększał.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Z treścią obu wskazanych uchwał można zapoznać się m.in. na stronie www.um.cieszyn.pl > Gospodarka odpadami > Obowiązujące prawo > Akty prawa miejscowego.
W roku 2013 „nowy ” system gospodarki odpadami komunalnymi obowiązywał jedynie w II półroczu, dlatego przy analizach wieloletnich koszty poniesione w tym
roku mogą zostać pominięte.
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Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) – art. 6r ust. 2.
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
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