Czy może nastąpić od 1 września 2014 r. zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w naszej gminie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system
gospodarowania odpadami komunalnymi docelowo musi się bilansować, tzn. wpływy z opłat muszą pokryć
wszystkie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów, w tym również koszty windykacji
i egzekucji należności. Jeżeli wpływy będą się różniły od wszystkich kosztów, gmina – czyli Rada Miejska –
zobowiązana jest do takiej zmiany stawek aby była osiągnięta równowaga finansowa.
W miesiącu maju 2014 r. przeprowadzone zostało nowe postępowanie przetargowe na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Skępe, obejmujące okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2016 roku.
I tu odpowiedź twierdząca na zadane pytanie w tytule. TAK - można obniżyć stawki.
Dokonana analiza przychodów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na ww. okres wykazała,
że system będzie bilansował się przy wprowadzeniu nowych niższych stawek opłat.
W związku z powyższym należy dostosować wysokość opłaty do rzeczywistych kosztów funkcjonowania
całego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych i stąd koniecznym stało się podjęcie
nowej uchwały, która określi stawki pozwalające na zrównoważenie wpływów z opłat i finansowe
zbilansowanie kosztów obsługi całego systemu.
Nowe stawki opłat w propozycji do uchwały Rady Miejskiej w Skępem (sesja zaplanowana na dzień
26 czerwca 2014 r.) zapewniające zrównoważenie finansowe systemu mogą wynosić:
1) jeżeli odpady komunalne są zbierane
2) jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób SELEKTYWNY,
i odbierane w sposób NIESELEKTYWNY
a) za 1 osobę
– 12 zł od osoby;
- za każdą osobę – po 15 zł od osoby.
b) za 2,3 i 4 osobę
– po 6 zł od osoby;
c) za 5 i każdą następną osobę – po 3 zł od osoby.
Wzór obliczenia nowej opłaty
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