
    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2019 

Wójta Gminy Bestwina 

z dnia 29 października 2019 r. 
P R O J E K T 

Uchwała Nr………… 
Rady Gminy Bestwina 

z dnia…………………………… 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2018 r.,      

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca      

2016 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca     

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6k. ust. 1 pkt. 1 

i pkt. 2 w związku z art. 6h, 6i i art. 6j. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.)  

Rada Gminy Bestwina 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale Nr II/14/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności dokonuje się następujących zmian: 

1. Skreśla się dotychczasową treść § 2 ust.1 nadając mu nowe brzmienie: 

„ 

1) w wysokości 16 zł miesięcznie od mieszkańca , jeśli odpady są zbierane i odbierane         
w sposób selektywny, oraz 

2) w podwyższonej wysokości 32 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny  

” 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie . 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6k. ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod 

uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  

w art. 6r ust. 2-2b i 2d i są to koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi; 

5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 

koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym; 

6) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

7) pozbywania się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy 

czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie przyjmowania 

tych odpadów przez gminę w inny sposób. 

Wysokość stawek proponowana w niniejszym projekcie powinna zapewnić gminie pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2020 roku szacuje się na 

kwotę około 2 530 000,00 zł. 

Na podstawie danych wynikających z: 

 aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych                                       

i niezamieszkałych, 

 prognozowanych na podstawie wykonania za 2019 rok wydatków związanych                                         

z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, w tym kosztów odbioru                                

i zagospodarowania odpadów komunalnych uwzgledniających ilość wytwarzanych na terenie 

gminy odpadów komunalnych, szacuje się poziom budżetu rocznego dochodu z opłat w 2020 

roku na poziomie 2 530 000,00 zł.  

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, 

nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opat, które wynoszą odpowiednio czterokrotną wysokość 

maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki nie przekraczają stawek maksymalnych 

określonych w ustawie, przy czym proponuje się wzrost stawek dla odpadów zbieranych i odbieranych 

nieselektywnie do poziomu 200% w stosunku do stawek określonych dla selektywnego sposobu 

gromadzenia odpadów. Taka relacja ma być zachętą do zwiększenia skuteczności w działaniach 

właścicieli nieruchomości do poprawnego, selektywnego gromadzenia odpadów. Selektywnie                     



i prawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” pozwoli na pozyskanie większej ilości 

surowca nadającego się do recyklingu i jest korzystne z punktu widzenia środowiska.  

Od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku skutkiem wygrania przetargu, odpady z terenu Gminy 

Bestwina odbiera firma PHU OPERATUS Marian Krajewski Bielsko-Biała.  

Na mocy porozumienia nr ON.II.031.106.2014 z dnia 14 października 2014 roku za zagospodarowanie 

odpadów odpowiada Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała. Porozumienie jest ważne do 

1.07.2023 roku.  

Z informacji otrzymanej z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać 

będą nowe stawki za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.  

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej odbierane frakcje i wzrost cen jaki będzie obowiązywał 

od 2020 roku.  

Rodzaje odpadów komunalnych 
cena  

2017 

cena  

2018/2019 

cena  

2020 

mat. pochodzące z remontów PSZOK 150 200 300 

mat. izolacyjne PSZOK 700 700 1000 

gabaryty 250 300 500 

odpady zielone PSZOK 280 295 350 

opony PSZOK 55 250 450 

odpady BIO (dom) 160 260 350 

szary pojemnik (dom) 0 340 410 

zmieszane (dom) 250 340 410 

żółty worek (dom) 160 170 220 

popiół (dom) 60 70 80 

szkło dom + PSZOK 10 35 60 

papier dom + PSZOK 1 10 15 

 
(ceny: w złotych za tonę) 

 

Na podwyższenie ceny za odpady wpływ ma również podwyżka cen energii elektrycznej i wzrost płacy 

minimalnej. 

W związku z powyższym, przedstawiając niniejszy projekt wnioskuje o jego przyjęcie. 


