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Czy wzrosną opłaty za śmieci?
Takie pytanie nasuwa się w związku z informacją GUS, że przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny
na jedną osobę ogółem w 2014 roku
wyniósł 1340 zł co oznacza wzrost
w porównaniu z rokiem 2013, w którym taki dochód wyniósł 1299 zł. Na
podstawie podanej wysokości dochodu rada gminy ustala stawki opłat za
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z definicją dochód rozporządzalny to suma dochodów składa-

jących się na dochód gospodarstwa
domowego, którym ono dysponuje
w celu wydatkowania na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Dochody z poszczególnych źródeł są pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące
na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne
w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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Projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkich
planów gospodarki odpadami
Takie pytanie nasuwa się w związku z informacją GUS, że przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem w 2014
roku wyniósł 1340 zł co oznacza

wzrost w porównaniu z rokiem
2013, w którym taki dochód wyniósł 1299 zł. Na podstawie podanej wysokości dochodu rada gminy ustala stawki opłat za odpady

dla zakładu budżetowego na utrzymanie
składowiska odpadów komunalnych, jak
i wykorzystanie takich środków przez zakład budżetowy. Przy czym nie ma tu znaczenia, czy dane składowisko jest czynne,
czy też nie. Zgodnie bowiem z treścią art.
123 ust. 2 ustawy z 2012 r. o odpadach za
dzień zamknięcia składowiska uważa się
dzień zakończenia rekultywacji.

Część gmin by uzdrowić system gospodarowania odpadami postanowiła poszukać
nowych rozwiązań. Obecnie opłata naliczana jest na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Kolejnym ciekawym zagadnieniem może
okazać się kwestia wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcam do lektury, aby z naszym miesięcznikiem być zawsze na bieżąco.

e-mail: trzepala@dashofer.pl
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eksperci:
Dr hab. inż. Andrzej
Białowiec – specjalista
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, Wydział
Przyrodniczo-Technologiczny.
Krzysztof Choromański – współwłaściciel i Członek Zarządu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o. odpowiedzialny za zarządzanie projektami
(ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej).
Edwin Górnicki – specjalista w dziedzinie ekonomiki gospodarki odpadami
komunalnymi. Absolwent Uniwersytetu
Technicznego w Dreźnie (Dipl.Ing.Oek),
absolwent Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej, doktorant w Katedrze Ekonomiki i Finansów
Samorządu Terytorialnego SGH. Wykładowca i niezależny doradca samorządów
oraz przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi.
Marta Pawlak – adwokat, absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim,
prowadzone przez University of Florida. Stypendystka programu LL.M. z zakresu prawa
międzynarodowego na UCP w Lizbonie. Od
wielu lat współpracuje z sektorem prywatnym i
publicznym. Autorka szeregu publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Szukasz połączenia
przepisów, technologii
oraz aspektów
finansowych z zakresu
ochrony środowiska?
Sprawdź co oferuje
nowość na rynku
– EKOinfo Premium!
www.ekoinfo.pl
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komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Zgodnie z definicją dochód rozporządzalny to suma dochodów składających się na dochód gospodarstwa domowego, którym ono dysponuje w celu wydatkowania na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Dochody z poszczególnych

źródeł są pomniejszone o zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych, o podatki od dochodów
z własności, podatki płacone przez
osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych
zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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Rozbudowa linii sortowniczej w Bielawie
Ekologiczne Centrum Odzysku
w Bielawie zamierza rozbudowanie linii sortowniczej i w większym
niż dotychczas stopniu wykorzystać
odpady komunalne do produkcji
paliwa alternatywnego. Rozbudowa ma zostać częściowo sfinansowana ze środków unijnych w wysokości ok. 4 mln zł.
Do ECO Bielawa dostarczanych
jest rocznie około 60 tys. ton odpadów komunalnych od ponad

155 tys. mieszkańców. Po rozbudowie zakład chce pozyskiwać surowiec do produkcji paliwa alternatywnego pochodzący z powiatów: dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego.
Efektem inwestycji będzie zmniejszenie o 36 proc. ilości odpadów
przekazywanych na składowiska
oraz uruchomienie produkcji kompostu. Dzięki wydajnemu sortowaniu planowany jest odzysk aluminium i stali.

§ Porady prawne
Tylko jedna kontrola…
Warto pamiętać, iż przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowią, iż nie można
równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli
działalności przedsiębiorcy.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy:
–– ratyfikowane

umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
–– przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowe-

go lub zabezpieczenia dowodów
jego popełnienia;
–– kontrola jest prowadzona w toku
postępowania prowadzonego
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
–– przeprowadzenie kontroli jest
uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
–– kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem
tego zwrotu;
–– przeprowadzenie kontroli jest
realizacją obowiązków wynikawww.dashofer.pl

