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Gospodarka odpadami – czekają nas zmiany
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Od 23 wrze?nia br. obowi?zuje w Polsce zmieniona ustawa o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku
w gminach, która wprowadza kolejn? rewolucj? w obszarze gospodarki odpadami. Ustawa ta
wygasza uchwa?y rad gmin, które zdecydowa?y si? na wybór metody ustalania op?aty w
zale?no?ci od zu?ycia wody i zobowi?zuje te samorz?dy do zaktualizowania op?at.
Zachodzi konieczno?? podj?cia nowych uchwa?, co jest zadaniem z?o?onym i trudnym. Mimo
protestu samorz?dowców i Zwi?zku Miast Polskich ustawodawca wprowadzi? bowiem
dodatkowe ograniczenie wysoko?ci maksymalnej op?aty ustalanej na podstawie metody
„wodnej”. Od 1 stycznia 2022 r. op?ata taka nie mo?e by? wy?sza ni? 149,68 z? za
gospodarstwo domowe. Obni?y to dochody miasta z tytu?u op?aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z budynków jednorodzinnych i mieszka?, w których zamieszkuj? liczne
rodziny, czasem wielopokoleniowe, prowadz?ce jedno gospodarstwo. Szacuje si?, ?e wskutek
tego ograniczenia do bud?etu miasta wp?ynie o ok. 1 200 000 z? mniej ?rodków z op?aty.
Powi?kszy to deficyt dochodów niezb?dnych do pokrycia wydatków systemu gospodarki
odpadami, który wcze?niej uda?o si? skutecznie zmniejszy? dzi?ki wprowadzeniu metody
„wodnej”.
W zwi?zku z tym projekty uchwa? przygotowywane na najbli?sz? sesj? Rady Miasta M?awa
zawieraj? propozycje zwi?kszenia stawek op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
2022 roku dla mieszka?ca o 2,50 z? (do 12,50 z?) za 1 m3 zu?ytej wody oraz o 5,66 z? (do
12,00 z?) za pojemnik 120 l dla przedsi?biorcy. Stawki op?at za pojemniki dla przedsi?biorców
by?y dotychczas ustawowo zani?one, zmiana pozwoli urealni? je do wysoko?ci faktycznych
kosztów odbioru i zagospodarowania.
Aby pokry? spodziewany deficyt, trzeba by?oby si?gn?? po stawki maksymalne, które wynosz?
odpowiednio 13,43 z? za 1m3 zu?ytej wody i 24,94 z? za pojemnik o pojemno?ci 120 l.
Burmistrz M?awy chce unikn?? takiej sytuacji i zaproponuje Radnym Miasta M?awa uchwalenie
dop?aty do systemu gospodarki odpadami z bud?etu miasta w wysoko?ci ok. 1 000 000 z?
rocznie.
Zgodnie z sugestiami mieszka?ców Wydzia? Gospodarki Odpadami w nowej uchwale
zaproponowa? zmian? podstawy do ustalania op?aty na ?redniomiesi?czne zu?ycie wody z
poprzedniego roku kalendarzowego. Spowoduje to, ?e w standardowej sytuacji w?a?ciciel
nieruchomo?ci opomiarowanej b?dzie mia? obowi?zek z?o?enia deklaracji w sprawie op?aty
raz w roku, a nie jak by?o dotychczas – po ka?dej zmianie zu?ycia wody. Po ponad roku
funkcjonowania metody, kiedy wszyscy ch?tni zracjonalizowali ju? swoje zu?ycia wody, od 1
stycznia 2022 roku op?ata za odpady by?aby roz?o?ona na 12 równych rat w roku.
Zaktualizowany zostanie tak?e wzór deklaracji. Od nowego roku b?d? obowi?zywa?y dwa
wzory – odr?bne deklaracje dla w?a?cicieli budynków jednorodzinnych oraz administratorów
budynków wielolokalowych.

Je?eli propozycje zyskaj? akceptacj? radnych, jako mieszka?cy b?dziemy zobowi?zani z?o?y?
nowe deklaracje w sprawie op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 lutego
2022 r.
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