Uchwała Nr ...........................
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 maja 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730) art. 6k ust. 1 pkt. 1 i
2, ust. 2, 2a i 3 oraz art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz.
1920), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się § 1 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30
października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z
2015 r. poz. 3652) zmienionej Uchwałą Nr XXV/230/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28
października 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4060) nadając im
następujące brzmienie:
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 9 zł
b) od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 18 zł
c) od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 27 zł
d) od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 36 zł
e) od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 45 zł
3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny
zbierane i odbierane:
a) od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 16 zł
b) od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 32 zł
c) od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 48 zł
d) od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 64 zł
e) od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 80 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Uzasadnienie
W związku ze wzrostem kosztów utylizacji odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych w
Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, jak również
wzrostem poziomu wynagrodzeń istnieje konieczność podniesienia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zbilansowania kosztów świadczenia usługi
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Obowiązująca dotychczas wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje od 1 lipca 2013 roku1 – w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w
sposób selektywny oraz od 1 listopada 2013 roku 2 – w przypadku odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób nieselektywny. Zatem wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie była zmieniana od czterech lat, z kolei koszty związane ze świadczeniem
usługi rosły co roku.
Koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinny być w całości
finansowane z wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W gminie Łapy w latach ubiegłych system gospodarki odpadami nie bilansował się, koszty
świadczenia ww. usług przewyższały kwotę wpływów pochodzących z opłat. Z uwagi na
kolejną podwyżkę cen utylizacji odpadów w ZPiUO w Czerwonym Borze, jak również
znaczący wzrost poziomu płac minimalnych określony przepisami prawa, istnieje potrzeba
zwiększenia kwoty opłaty.
Obecnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odpadów
zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynosi 8 zł za osobę oraz – w przypadku
odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny – 15 zł za osobę. Przewidywana
podwyżka opłaty zakłada jej zwiększenie o 1 zł od osoby – zarówno w przypadku
prowadzenia segregacji, jak i niesegregowania odpadów.
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Źródło: opracowanie własne

Prognozuje się, że ww. zmiana pozwoli na osiągnięcie zwiększonej wartości wpływów w
1 na mocy Uchwały Nr XXXIII/331/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

2 na mocy Uchwały Nr XXXVII/390/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

80

wysokości ok. 63,5 tys. zł w 2017 roku oraz 190,5 tys. zł w 2018 roku.

Od 2013 roku kilkukrotnie zmieniały się ceny przyjęcia do utylizacji w ZPiUO w Czerwonym
Borze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Obliczając różnicę w
kosztach utylizacji ww. odpadów na podstawie ilości odpadów komunalnych odebranych w
2016 roku oraz cen ich utylizacji w 2013 i 2016 roku, koszty te wzrosły o blisko 100 tys. zł w
skali roku.

Wyszczególnienie

Zakładana ilość odpadów
komunalnych odebrana
przez ZUK od
mieszkańców w 2016 r.
[Mg]

Komunalne odpady
zmieszane
Odpady zielone
Razem

Kalkulacja kosztów
utylizacja odpadów ZPiUO
w Czerwonym Borze [zł] wg
cen w 2013 r. cen w 2017 r.

Wzrost
kosztów
względem
2013 r. [zł]

3 055,24

611 048,00

699 649,96

88 601,96

304,75
3 359,99

16 761,25
627 809,25

25 294,25
724 944,21

8 533,00
97 134,96

Źródło: opracowanie własne

Obok kosztów utylizacji odpadów, drugim największym kosztem związanym z obsługą
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są koszty wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych do obsługi ww. systemu. Z uwagi na ograniczoną wysokość środków
przeznaczonych na finansowanie obsługi gminnego systemu gospodarki odpadami (w tym
wypłatę wynagrodzeń osób obsługujących system), zależną od wysokości ustalonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, znaczna część osób zatrudnionych przy obsłudze
systemu otrzymywała w latach ubiegłych wynagrodzenie minimalne. Wysokie koszty
utylizacji odpadów, przy ograniczonym budżecie, uniemożliwiały podwyższenie
wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu. Poziom płacy
minimalnej od 2013 r., kiedy to była ustalana wysokość dotychczas obowiązującej opłaty
wynosił 1600 zł, z kolei obecnie wynosi 2000 zł, zatem jest o ¼ wyższy niż 4 lata temu.
Oznacza to również, że koszty związane z wynagrodzeniem pracowników wzrosły w tym
czasie o 25%.
rok
wysokość minimalnego
wynagrodzenia
% wzrostu płac względem 2013 r.

2013

2014

2015

2016

2017

1600

1680

1750

1850

2000

100,0%

5,0%

9,4%

15,6%

25,0%

Źródło: opracowanie własne

Ponieważ koszty wynagrodzeń w latach ubiegłych wynosiły blisko 40% łącznych kosztów
systemu gospodarki odpadami, stąd też zmiany poziomu wynagrodzeń, które miały miejsce w
ostatnich latach, mają bardzo duży wpływ na koszty odbioru i utylizacji odpadów
komunalnych.
W związku z rosnącymi kosztami utylizacji odpadów oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń,
również inne gminy podnosiły stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Poniżej przestawiono zestawienie zmian opłat w gminach wchodzących w skład Regionu
Zachodniego (tego samego co gmina Łapy) oraz Regionu Centralnego.

Nazwa gminy

Choroszcz

Łomża

Jedwabne

Suraż
Kolno –
gmina wiejska
Kolno miasto

ZESTAWIENIE ZMIAN W OPŁATACH ZA ODPADY W GMINACH
W ZACHODNIM I CENTRALNYM REGIONIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
(ZGODNIE Z WPGO)
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data
Przed zmianą
Po zmianie
obowiązywania
Podstawa prawna podwyżki opłaty
zmiany
Segregacja
Brak segregacji
Segregacja
Brak segregacji
1 os. – 7 zł
1 os. – 16 zł
1 os. – 12 zł
1 os. – 27 zł
Uchwała nr XXV/250/2017 Rady
2 os. – 10 zł
2 os. – 23 zł
2 os. – 17 zł
2 os. – 39 zł
Miejskiej w Choroszczy z dnia
01.07.2017 r.
25 kwietnia 2017r. (Dz. Urz. Woj.
3-5 os. – 16 zł
3-5 os. – 41 zł
3-5 os. – 28 zł
3-5 os. – 68 zł
Podl. z 2017 roku poz. 1817)
6+ os. – 23zł
6+ os. – 59 zł
6+ os. – 38 zł
6+ os. – 98 zł
1 os. – 9 zł
1 os. – 17 zł
1 os. – 11 zł
1 os. – 18 zł
Uchwała nr XXVI/165/17 Rady
2-3 os. – 18 zł
2-3 os. – 33 zł
2-3 os. – 25 zł
2-3 os. – 41 zł
Gminy Łomża z dnia 30 stycznia
01.04.2017 r.
2017r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017
4-5 os. – 30 zł
4-5 os. – 56 zł
4-5 os. – 41 zł
4-5 os. – 68 zł
roku poz. 535)
6+ os. – 39 zł
6+ os. – 72 zł
6+ os. – 53 zł
6+ os. – 87 zł
1 os. – 9 zł
1 os. – 14 zł
1 os. – 10,50 zł
1 os. – 14,50 zł
Uchwała nr XXII/161/17 Rady
2 os. – 18 zł
2 os. – 28 zł
2 os. – 21 zł
2 os. – 29 zł
Miejskiej w Jedwabnem z dnia
3 os. – 27 zł
3 os. – 42 zł
3 os. – 31,50 zł
3 os. – 43,50 zł
01.04.2017 r.
20 stycznia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
4 os. – 36 zł
4 os. – 56 zł
4 os. – 42 zł
4 os. – 58 zł
z 2017 roku poz. 389)
5+ os. – 45 zł
5+ os. – 70 zł
5+ os. – 52,50 zł 5+ os. – 72,50 zł
1-2 os. – 10 zł
1-2 os. – 20 zł
1-2 os. – 14zł
1-2 os. – 28 zł
Uchwała nr XIV/62/15 Rady Miejskiej
3-5 os. – 15 zł
3-5 os. – 30 zł
3-5 os. – 25 zł
3-5 os. – 50 zł
01.02.2016 r.
w Surażu z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz.
Urz. Woj. Podl. z 2016 roku poz. 56)
6+ os. – 20 zł
6+ os. – 40 zł
6+ os. – 32 zł
6+ os. – 64 zł
do 2 os. – 10
Uchwała nr XXI/126/16 Rady Gminy
do 2 os. – 20 zł
do 2 os. – 20 zł
do 2 os. – 40 zł
zł
Kolno z dnia 29 listopada 2016r. (Dz.
01.01.2017 r.
Urz. Woj. Podl. z 2016 roku poz. 4518)
2 + os. – 21 zł
2 + os. – 42 zł
2 + os. – 42 zł
2 + os. – 84 zł
1 os. – 12 zł
1 os. – 18 zł
1 os. – 16 zł
1 os. – 25 zł
Uchwała nr XVIII/107/16 Rady Miasta
2 os. – 22 zł
2 os. – 33 zł
2 os. – 30 zł
2 os. – 45 zł
01.01.2017 r.
Kolno z dnia 25 listopada 2016r. (Dz.
3 os. – 34 zł
3 os. – 50 zł
3 os. – 44 zł
3 os. – 64 zł
Urz. Woj. Podl. z 2016 roku poz. 4501)
4 + os. – 45 zł
4 + os. – 70 zł
4 + os. – 55 zł
4 + os. – 77 zł

Źródło: opracowanie własne

