Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zmianie uległy stawki za odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych.
Obowiązujące stawki od 1 sierpnia 2019r. wyniosą:
- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość”,
- za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość”.
Nowe stawki nie spowodują obowiązku ponownego składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia o wysokości opłat zostaną
dostarczone mieszkańcom do 31 sierpnia 2019r.
Pozostają też niezmienione terminy uiszczania opłat tj.:
- za I kwartał do 15 marca,
- za II kwartał do 15 maja,
- za III kwartał do 15 września,
- za IV kwartał do 15 listopada.
Dlaczego wyższe stawki
Obowiązujące prawo (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r ust.
2) zakłada, że system gospodarowania odpadami musi być samofinansujący a jego koszty, na
które składają się:
1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) obsługa administracyjna systemu,
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
muszą być pokryte z pobranych opłat.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych

oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, a także może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W związku z tym, że zmiany na rynku związane z gospodarką odpadami są bardzo
dynamiczne, obowiązujące od 1 stycznia br. stawki opłat nie są wystarczające do pokrycia
wszystkich powstałych w 2019 roku kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami.
Jedną z głównych przyczyn jest ciągły wzrost ilości odpadów. Po dokonaniu
szczegółowej analizy ilości odebranych odpadów w pierwszym półroczu 2019r.
i przeprowadzeniu symulacji ilości odpadów do odebrania w drugim półroczu 2019r. wynika,
że ilość odebranych odpadów może być większa o 10-15% niż przyjęta do kalkulacji
dotychczasowych stawek. Wynikiem tej sytuacji będzie konieczność poniesienia zwiększonych
kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.
Ponadto z dniem 1 kwietnia 2019r. nastąpił nieprzewidziany wzrost kosztów za odbiór
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Krośnie, z którą Gmina Jedlicze związana jest Porozumieniem
Międzygminnym w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania
utrzymania czystości i porządku w mieście. Z posiadanych informacji wiemy, że koszty te
mogą nadal wzrastać.
Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wykazała, iż dla
zapewnienia pokrycia kosztów i zapewnienia mieszkańcom odbioru, transportu oraz
zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata za odpady
segregowane powinna wynosić od dnia 1 sierpnia br. 16,00 zł od, zaś za niesegregowane 32,00
zł. Rada Miejska w dniu 11 lipca 2019r. uchwaliła stawki 16,00 zł za odpady segregowane oraz
35,00 zł za niesegregowane.

