Szanowni Mieszkańcy
Do dnia 31 grudnia bieżącego roku rady gmin zobowiązane są do podjęcia uchwał w sprawie
gospodarki odpadami. Ma to związek ze znowelizowaną ustawą o gospodarce odpadami na terenie
gminy. W związku z powyższym przygotowałem wraz z pracownikami urzędu gminy stosowne
projekty uchwał, które przedłożyłem radnym gminy.
W mojej ocenie jedna z nich jest najistotniejsza z punktu widzenia nas mieszkańców gminy. Jest to
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki za pojemnik. Zgodnie z art. 6j ustawy rada gminy ma do
wyboru jedną z następujących metod:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
- ilość zużytej wody z danej nieruchomości
- powierzchni lokalu mieszkalnego
- od gospodarstwa domowego.
Wyłącznymi składnikami opłaty wnoszonej do gminy za gospodarowanie odpadami są:
- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów;
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów;
- obsługa administracyjna systemu.
Uwzględniając powyższe pod uwagę wzięliśmy dwie metody: od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz od gospodarstwa domowego.
W przypadku pierwszej z metod miesięczna opłata za osobę wyniosłaby – 13, 95 zł – w
przypadku selektywnej zbiórki, natomiast za odpady zmieszane- 18,15 zł. Koszt opłaty dla
standardowej rodziny czteroosobowej wyniósłby 55,80 zł (selektywna zbiórka odpadów ).
Ja, jako wójt gminy, patrząc na sytuację finansową wszystkich mieszkańców oraz gminy,
skłaniam się do drugiej z metod, tj. od gospodarstwa domowego. Opłata wynosiłaby 46 złotych dla
gospodarstwa, które będzie segregować odpady nie zależnie od liczby osób w nim zamieszkałych
(jedynie może wystąpić konieczność posadowienia np. dwóch pojemników na śmieci) i 60 złotych – w
przypadku braku selekcji. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wywóz odpadów zmieszanych będzie
następował co tydzień. Na co dwutygodniowy wywóz odpadów, na dotychczasowych warunkach, nie
zgodziła się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu. Dla gospodarstw domowych, w
których zamieszkują już cztery osoby jest to korzystniejsza, pod względem finansowym metoda.
Zwracam również uwagę, że dotychczas płaciliście Państwo za wywóz odpadów w okresie co dwa
tygodnie kwotę 77,34 zł (kwartał). Analogicznie w przypadku wywozu odpadów co tydzień
zapłacilibyście Państwo kwotę 154,68 zł (kwartał). Przy zaproponowanej przez nas stawce za
gospodarstwo domowe opłata kwartalna wyniosłaby 138,00 zł, tj. o 16,68 zł mniej od dotychczasowej
opłaty. W związku z powyższym zaproponowana przez nas metoda od gospodarstwa domowego jest
korzystniejsza dla rodzin oraz zbliżona do stawki aktualnie płaconej opłaty.

Szczegółową definicję gospodarstwa domowego podamy w terminie późniejszym, ponieważ
zwracamy szczególną uwagę na osoby samotne.
Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem metody od gospodarstwa domowego
jest fakt tylko jednorazowego złożenia deklaracji na odbiór odpadów. Natomiast w przypadku
metody od liczby osób zamieszkałych deklaracje trzeba będzie składać każdorazowo w urzędzie
gminy kiedy, którykolwiek z członków rodziny opuści miejsce zamieszkania na okres dłuższy niż 7 dni
lub powróci do miejsca zamieszkania. Stąd też jest to metoda zdecydowanie bardziej
„biurokratyczna” z punktu widzenia mieszkańca.
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Ostateczną decyzję o wyborze metody oraz opłacie za odbiór odpadów na terenie gminy podejmie
Rada Gminy Lubań.
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