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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.)1) ,w związku z art. 6k i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego;
2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby
gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3 lub 4;
3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 16,00 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 36,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 45,00 zł;
4) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 32,00 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 72,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 90,00 zł.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione
zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt
adresowy to jedno gospodarstwo domowe,
2) powierzchni lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to powierzchnię użytkową, mierzoną po wewnętrznej
długości ścian, wszystkich pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu mieszkalnym, bez względu na ich
przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów,
tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do
przechowywania opału.
§ 2. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.
zm.), lub
2) rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1390 z późń. zm.)
1) Zmiana
2) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 i 2020.
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2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek
opłat, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4.
3. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwało w wysokości 50% miesięcznych
stawek opłat, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4.
4. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 przysługuje właścicielom nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5, spełniającym łącznie następujące
kryteria:
1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną;
2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej
nieruchomości;
3) posiadają Kartę Dużej Rodziny.
5. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie
przysługuje właścicielowi nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których zamieszkują
osoby spełniające wymogi, o których mowa w ust. 4.
§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwało miesięcznie w wysokości:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł.
§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości
mieszane):
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za
jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika/worka o określonej pojemności:
Odpady zbierane w sposób selektywny

Lp.

Rodzaj i pojemność pojemnika/worka

1

worek 0,08 m3

Stawka opłaty za jednokrotny odbiór
odpadów komunalnych z
pojemnika/worka o określonej
pojemności
(zł)
5,00

2

worek 0,12 m3

7,00

3

pojemnik 0,08

m3,

5,00

4

pojemnik 0,12 m3

7,00

5

pojemnik 0,24 m3

10,00

6

pojemnik 0,70 m3

30,00

7

pojemnik 1,10 m3

47,00

8

pojemnik 7,00

m3

329,00

9

pojemnik 10,00 m3

469,00

10

pojemnik typu prasokontener 12,00 m3

806,00
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11

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

919,00

12

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

1109,00

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną
opłatę za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika/worka o określonej pojemności:
Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Lp.

Rodzaj i pojemność pojemnika/worka

1

worek 0,08 m3

Stawka opłaty za jednokrotny odbiór
odpadów komunalnych z
pojemnika/worka o określonej
pojemności
(zł)
10,00

2

worek 0,12 m3

14,00

3

pojemnik 0,08 m3,

10,00

4

pojemnik 0,12 m3

14,00

5

pojemnik 0,24 m3

20,00

6

pojemnik 0,70 m3

60,00

7

pojemnik 1,10 m3

94,00

8

pojemnik 7,00 m3

658,00

9

m3

938,00

pojemnik 10,00

10

pojemnik typu prasokontener 12,00 m3

1612,00

11

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

1838,00

12

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

2218,00

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:
1) iloczyn zadeklarowanej liczby opróżnień pojemnika/worka o określonej pojemności w miesiącu oraz
odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników/worków
o jednakowej pojemności,
2) sumę iloczynów zadeklarowanej liczby opróżnień pojemników/worków o określonej pojemności w miesiącu
oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników/worków
o różnej pojemności.
§ 5. W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat
obliczonych zgodnie z §1 i §4 niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 7. Tracą moc uchwały:
1) Nr IV/31/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 302),
2) Nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
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zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej
Rodziny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1857).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 marca 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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Uzasadnienie
W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wyjątek stanowią przepisy przejściowe, dla
których określono odrębne terminy wejścia w życie. Nowe przepisy wprowadzają szereg niezwykle istotnych
zmian w dotychczas funkcjonujących gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Rada gminy,
zgodnie z postanowieniami art. 9 znowelizowanych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
nowych regulacji jest zobowiązana dostosować dotychczasowe uchwały do nowego stanu prawnego (tj. do
6 września 2020 roku).
W związku z powyższym przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności stanowi realizację upoważnienia ustawowego.
Kluczowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające
wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu tej opłaty to:
- dobrowolność przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do zorganizowanego przez gminę
systemu odbioru odpadów komunalnych,
- konieczność określenia stawki opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l na poziomie nieprzekraczjącym
3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę lub 1% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego za 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 l (za większe/mniejsze
pojemniki/worki – stawka proporcjonalna do ich pojemności), tj. zmniejszenie kosztów za pojemnik
w nieruchomościach niezamieszkałych o ok. 30% (aktualna stawka za pojemnik 1100 l = 77 zł, a stawka
dostosowana do 3,2% dochodu rozporządzalnego = 54 zł),
- konieczność wprowadzenia zwolnień dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących
bioodpady w kompostowniku przydomowym.
Na terenie Białegostoku niezmiennie od 2013 r. w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od gospodarstwa domowego. Przy czym
gospodarstwo domowe zróżnicowane jest w zależności od powierzchni, tj. do 40,00 m2, od 40,01 m2 do 80,00
m2, powyżej 80,00 m2. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata ta uzależniona jest od
wielkości pojemnika i stawki określonej za pojemnik o danej pojemności. Gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są wszyscy właściciele nieruchomości (obligatoryjnie z mocy
ustawy nieruchomości zamieszkałe i fakultatywnie z mocy uchwały Rady Miasta Białystok nieruchomości
niezamieszkałe).
Poniżej przedstawiono wykaz najistotniejszych zmian wprowadzonych do obecnie obowiązującej uchwały,
w celu dostosowania jej do nowej rzeczywistości prawnej.
1.W §1 określono zwiększone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do
stawek dotychczasowych, tj. w przypadku gospodarstw domowych o powierzchni do 40,00 m2 wzrost stawki
z 9 zł na 16 zł, od 40,01 m2 do 80,00 m2 z 21 zł do 36 zł, powyżej 80,00 m2 z 29 zł do 45 zł. Szczegółowe
uzasadnienie wzrostu stawek w dalszej części uzasadnienia.
Jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują od 6 września br., ma być zwiększenie motywacji
mieszkańców do segregowania odpadów. Ustawa wprowadza "widełki" w opłatach dla osób, które nie będą
segregować odpadów (nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty). Wyliczając stawki
opłat przyjęto, zgodnie z założeniami ustawodawcy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie
odpadów w sposób selektywny. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia tego obowiązku
proponuje się w niniejszej uchwale opłatę podwyższoną jako dwukrotność stawki podstawowej.
Zgodnie z art. 6k ust. 2a rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki
opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc. W przypadku
gospodarstwa domowego jest to 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019r.,
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r., dochód ten
wynosi 1 693 zł. W przypadku nieruchomości zamieszkałych maksymalna stawka nie może przekroczyć
94,81 zł. Proponowane zatem w niniejszej uchwale nowe stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych
nie przekraczają w/w wartości.
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2.W §4 określono stawki za pojemnik/worek o określonej pojemności, które mają zastosowanie dla
nieruchomości niezamieszkałych, tj. takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
Nowe przepisy regulują kwestie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady. Zgodnie z nowelą właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez
gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dobrowolnie.
Znowelizowane przepisy ustawy czystościowej stanowią, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
na której powstają odpady komunalne maksymalna stawka za odbiór odpadów komunalnych nie może
przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na 1 osobę za pojemnik
o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
worek o pojemności 120 litrów. Co daje odpowiednio za pojemnik 1,10 m3 – 54,17 zł, a za worek 120 l 16,93 zł. W obecnie obowiązującej uchwale Nr IV/31/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r.
stawka opłaty za pojemnik 1,10 m3, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
wynosi 77 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika. W celu dostosowania przepisów miejscowych do
wymogów nowych regulacji prawnych istnieje potrzeba zmniejszenia kosztów za pojemnik
w nieruchomościach niezamieszkałych o ok. 30% (aktualna stawka za pojemnik 1100 l to 77 zł, a stawka
dostosowana do 3,2% dochodu rozporządzalnego wynosi 54 zł). Kalkulując stawkę opłaty za pojemnik 1100 l
w celu dostosowania jej do wymogów ustawy w szacunkach wzięto pod uwagę obecne koszty transportu
i zagospodarowania odpadów, gęstości poszczególnych frakcji odpadów, a także udział procentowy
poszczególnych frakcji odpadów (wyrażony jako średnia ważona) w ciągu roku (od października 2018 r. do
końca września 2019 r.). Mając na uwadze powyższe założenia skalkulowana stawka opłaty w przypadku
pojemnika 1100 l kształtuje się na poziomie 47 zł. Za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności ustalono
zgodnie z ustawą stawkę opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
Analogicznie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych w sytuacji braku selektywnej zbiórki odpadów
na terenie nieruchomości niezamieszkałych proponuje się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości
dwukrotnej stawki opłaty podstawowej.
3.Znowelizowane przepisy ustawy przewidują także, że rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z gospodarstw domowych.
Mając na względzie realizację tego obowiązku ustawowego w §3 wprowadzono częściowe zwolnienia dla
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach
odpowiednio w wysokości: 1 zł (gospodarstwa domowe do 40,00 m2), 2 zł (gospodarstwa od 40,01 m2 do 80,00
m2), 3 zł (dla gospodarstw powyżej 80,00 m2). Wyliczeń dokonano z uwzględnieniem aktualnej liczby
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych (ilość MGO – 18 671), co daje ok. 9,3% zmniejszenia wydatków
w skali roku, a w przeliczeniu na wpływy daje odpowiednio możliwość zastosowania zaproponowanych
zwolnień.
4.W projekcie uchwały w §2 zawarte zostały dotychczasowe zapisy dotyczące częściowych zwolnień
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w wysokości 40% stawek podstawowych.
Dodatkowo do projektu uchwały przeniesiono częściowe zwolnienia przysługujące rodzinom wielodzietnym
spełniającym warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny – w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat.
Dotychczas zwolnienia te regulowane były na mocy odrębnej uchwały Nr XXXIV/649/17 Rady Miasta
Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nie mniej jednak dla przejrzystości i czytelności postanowiono
o uwzględnieniu wszystkich zwolnień w jednej uchwale (co dopuszcza art. 6k ust. 4 ustawy czystościowej).
Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia odnośnie konieczności wzrostu stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Białegostoku.
Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina powinna
pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór, transport, zbieranie,
odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego
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zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi. Zatem, co do zasady system ten musi się samofinansować. Środki
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Białystok są jedne z najniższych w Polsce.
Przy założeniu, że średnie gospodarstwo domowe to 3 osoby zamieszkujące na powierzchni 60 m2, przy zbiórce
selektywnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez 1 mieszkańca w Białymstoku
wynosi 7 zł. Wg Raportu UOKiK pn. „Badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019” z sierpnia 2019 r. - 5 zł/osobę. Przy czym UOKiK na
potrzeby Raportu uśredniał stawki, wyliczając opłatę na 1 osobę w 4-osobowym gospodarstwie, w mieszkaniu
o pow. 80 m2. Od kilku miesięcy na podstawie zarówno doniesień prasowych, medialnych, jak i własnych
analiz i obserwacji zauważalny jest trend w zakresie podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zarówno w dużych miastach należących do grona miast Unii Metropolii Polskich, jak
i mniejszych polskich miastach i gminach. Przy czym skala podwyżek zaplanowanych, bądź już
zatwierdzonych przez organy poszczególnych samorządów sięga nawet 100%. Przykładem mogą być m.in.
Lublin, Łódź, Poznań. W Łodzi (metoda od mieszkańca) była dwukrotna zmiana stawki w ciągu roku:
w listopadzie 2018 r. z 7 zł/osobę do 13 zł/osobę (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.) i w październiku
2019 r. z 13 zł/osobę do 24 zł/osobę (tj. wzrost o 242,86% w stosunku do 7 zł). Od wprowadzenia „rewolucji
śmieciowej” w 2013 roku poziom stawek dla mieszkańców Miasta Białegostoku są na tym samym poziomie
(na początku wdrażania systemu na przełomie lat 2013/2014 były kilkukrotnie obniżane).
W roku 2017 roczne koszty odbioru i transportu odpadów kształtowały się na poziomie 13,206 mln zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu miasta Białegostoku” opłaty za odbiór i transport odpadów komunalnych uległy znacznemu
zwiększeniu. Wzrost powyższych kosztów spowodowany jest między innymi sposobem segregacji „u źródła”
i rozszerzonym zakresem usług w ramach podpisanych umów. Średni wzrost stawki za odbiór i transport
odpadów komunalnych wzrósł o ok. 72%.
Zgodnie z planowanym budżetem na 2020 r. koszty jakie się przewiduje na funkcjonowanie systemu
gospodarki odpadami to ok. 50,056 mln zł. (w tym zarządzanie systemem oraz działania informacyjnoedukacyjne – ok. 5,8 mln zł).
Wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” na 2020 r. oszacowano na poziomie ok. ok. 41,5 mln zł, przy
stawkach aktualnie obowiązujących łącznie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Jednocześnie
oszacowano, że w skali roku wpływy do budżetu zostaną pomniejszone o zniżki przysługujące właścicielom
nieruchomości (tj. 40% w ramach pomocy społecznej, 50% dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny
i zniżki dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących odpady) i będą one kształtowały się na
poziomie ok. 1,1 mln zł. Ponadto, nowelizacja ustawy z 19 lipca br. dopuszcza, aby z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina mogła pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw
i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Na terenie Białegostoku
planowana jest budowa nowego PSZOK z punktem napraw (aktualnie opracowywana jest koncepcja Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dla tego przedsięwzięcia), a szacowany koszt tego zadania, czyli ok. 4 mln brutto
jest uwzględniony w Planie Inwestycyjnym PUHP „LECH” Sp. z o.o., zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta
Białegostoku.
Przeprowadzona analiza finansowa i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazała,
że obecne dochody budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki, są niewystarczające do pokrycia kosztów
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Białystok. W celu
zbilansowania się systemu niezbędna jest podwyżka opłat, co ma bezpośredni związek ze zmianami prawa oraz
wzrostem cen odbioru i transportu odpadów.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i zasadne.
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