UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku
Drawskim
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 84, z 2003 r. Nr 199,
poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się niżej wymienione opłaty za przyjęcie na Składowisko Odpadów Komunalnych w Mielenku
Drawskim 1Mg nastepujących odpadów pochodzących z terenu gmin wchodzących w skład Celowego Związku
Gmin R -XXI:
1)I grupa - 221,00 zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 za:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
b) odpady z targowisk
c) odpady z czyszczenia ulic i placów
d) odpady z mechanicznej obróbki odpadów nieujęte w innych grupach
e) odpady nadające się do kompostowania
f) odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)
g) odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych podgrupach (bez ustabilizowanych osadów ściekowych)
h) ustabilizowane osady ściekowe
2)II grupa - 128,00 netto z zastrzeżeniem pkt 4 za:
a) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
b) odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
c) żużle popioły paleniskowe i pyły z kotłów
d) gleba i ziemia w tym kamienie
e) materiały konstrukcyjne zawierające gips
f) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
3)za odpady wymienione w pkt 1 pochodzące spoza terenu gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin
R-XXI - 442,00 zł netto;
4)za odpady wymienione w pkt 2 pochodzące spoza terenu gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin
R-XXI - 256,00 zł netto.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/250/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z komunalnego składowiska odpadów w Mielenku Drawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 r..
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Uzasadnienie
Wzrost ceny opłat za korzystanie z komunalnego składowiska odpadów komunalnych w Mielenku Drawskim
podyktowany jest między innymi cyklicznym, corocznym wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze
środowiska (w tym przypadku: za składowanie odpadów), którą podmiot (w tym przypadku: Zakład Usług
Komunalnych w Drawsku Pomorskim) wnosi na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego. Na Składowisko Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim w ok. 90% przyjmowane
są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Tzw. opłata marszałkowska za w/w odpady w roku 2008
wynosiła 75 zł/Mg, w roku 2009 – 100 zł/Mg, natomiast w roku 2010 – 104,20 zł/Mg. Zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
na rok 2011, stawka za 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi 107,85 zł. Należy podkreślić, że od
1 marca 2009 roku nie podnoszono wysokości stawek za korzystanie z komunalnego składowiska odpadów
w Mielenku Drawskim. Kolejnym, istotnym czynnikiem jest wskaźnik inflacji a tym samym rosnące koszty
utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Mielenku Drawskim. Na podstawie zestawienia kosztów
poniesionych na gospodarkę odpadami w Mielenku Drawskim od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. łączna suma
utrzymania składowiska wyniosła 1.417.910,29 zł plus amortyzacja 155.686,32 zł. Koszty poniesione na tzw.
opłatę marszałkowską wyniosły 748.156,89 zł. Na podstawie wyliczeń rzeczywisty koszt 1 Mg odpadów w 2010 r.
na Składowisku Odpadów Komunalnych wyniósł 213,28 zł (koszty poniesione na gospodarkę odpadami / ilość ton
przyjętych na składowisko). Wyżej wskazaną kwotę podnieść należy o 3,65 zł (kwota o którą wzrosła opłata
marszałkowska na rok 2011) oraz o wskaźnik inflacji , który na rok 2011 wynosi 2.3%. Przyjmując powyższe
wyliczenie koszt 1Mg odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych na rok 2011 wynosi 221 zł. Koszt za
1 Mg w grupie pierwszej wzrósł o blisko 17%. Analogicznie w pozostałych grupach podniesiono stawki o 17%.
W związku z powyższym ustalenie wyżej proponowanych opłat za przyjęcie na Składowisko Odpadów
Komunalnych w Mielenku Drawskim jest konieczne i zasadne.
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