uzasadnienie
Zgodnie z art. 6qa ust .Zustawy zdnia l3 września1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, z pobrarrych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Pokrywa
kosźy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują

koszĘ:

1)

odbierania, transportu, zbierańa, odzysku i unieszkodliwiarria odpadów,

2) tworzenia i utrzymywania punktów

selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK),

3) obsługi administracyjnej systemu,
4) edukacji ekologiczrej lil zakresie prawidłowego postępowania

z

odpadami

komunalnymi.

Ze względu na wzrost w roku 2021 niektórych z ww. kosżów konieczna jest zmiana

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komurralnymi naterenie Gminy Miasta Sanoka.

Średni miesięczny kosź funkcjonowania systemu gospodarowarria odpadami

komunalnymi na nieruchomościach zanieszkaĘch, położonych na terenie Gminy Miasta
Sanoka w 2020 r. wynosił 724.000,00 zł, zaśw roku 202I kosn" ten wyniesie miesięcznie
ok. 854.000 ,00 zł, co daje wzrost o 20oń.
Waost kosńów funkcjonowania systemu wynika zę znraczr:rego wzrostu kosztów
zagospodarowania odpadów zmieszanych w instalacji - z kwoty 518,40 złbrutto za 1 tonę do
637,20 zł brutto za l tonę w pierwszym półroczu 202I r. oraz 679,42 zł brutto w drugim
póhoczu 202tr. (est to kosź zagospodarowania odpadów w instalacji w Krośnie, do której
Gmina Miasta Sanoka będzie dostarczać odpady od 1 lipca br.).
Ponadto wzrosła ilośó odbieranych z nięruchomościbioodpadów (odpady kuchenne
nieruchomości zamieszkałych
roku 2020
pochodzenia roślinnego)
i niezamieszkĘch odebranych zostało ok. 600 ton odpadów. Wzrósł również koszt odbioru
i zagospodarowania tej frakcji odpadów z kwoty 74I,96 złbruttoll tonę do kwoty I.449,36 ń
brutto/l tonę. Przyjęto, ze w roku 2021 z nieruchomości zamieszkńych zostanie odebranych
ok. 500 tych odpadów, co daje kwotę 724.695 zł. W roku 2020 kosn odbioru ok. 600 ton
odpadów wyniósł ok445.I'l6 ń.
W celu usprawnienia funkcjonowania GPZOS w roku 2021 odpady zbierane
selekfywnie nie będą dostarczane do punktu, ale odbierane i zagospodarowywane ptzez
przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Decyzjataorazvlyłączeńe
z systemu od 1 Ęcznia br. właścicielinieruchomości niezamieszkĄch ovpłynęło na obniżenie
kosżów funkcjonowania GPZOS.

r. z

w

Poniżej szczegółowa kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komrrnalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:
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Do wyliczenia stawki przyjęto 27.614 osób, które objęte są systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na dńęń

3

I.12.2020 t.

Koszly funkcjonowania sytemu w wysokości 9.543.294,41 ń + kosńy wyższej ulgi za
kompostownik za m-c styczeń i luty w wysokości 71.680 ń = 9.614.974,4l+ 27.614 osób
: 348,19 zVl osobę na rok + 12 miesięcy :29,02 zł /1 osobę/miesiąc.

W związku z

powyżsrym przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w wysokości29,O0 zł /1 osobę, natomiast stawka opłaty podwyższonej wyniesie
58,00 zł.

Zwolnienie w częściz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicielibudynków jednorodzinnych, kompostująpych bioodpady w kompostowniku
przydomowym wyniesie 2,00 ń na każdego mieszkńca budynku.

Zwolnienie

dla właścicielinieruchomości, na których

wielodzietne, posiadające Kartę Duzej Rodziny wyniesie 1,00
rodziny.
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