Projekt
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póżn. zm1.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm2), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób,
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 2 lub w § 3.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł. miesięcznie od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny
wynosi 10,00 zł. miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/243/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3049 zm. poz.7359).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1] zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz.
1072
2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 1593
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty. Metody, które mogą
zostać wykorzystane do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach
zamieszkałych określono w art. 6j przywołanej powyżej ustawy.
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata stanowić może
iloczyn ustalonej stawki oraz liczby mieszkańców lub ilości zużytej wody lub powierzchni lokalu
mieszkalnego. Rada gminy może również ustalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa
domowego.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze
uchwały, ustala:
-

stawkę opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-

stawkę opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

W dniu 03.12.2014r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. W związku z tym zaistniała konieczność
zmiany dotychczas obowiązujących stawek.
Do wyliczenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto następujące założenia:
-

liczba mieszkańców Gminy Mszczonów ( wg stanu z dnia 30.06.2014r.) – 11.374

-

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.377.662,23
zł/rok,

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów komunalnych składają się:
-

koszty

odbierania,

transportu,

zbierania,

odzysku

i

unieszkodliwiania

odpadów

komunalnych (1.252.959,84 zł/rok – firma wybrana w drodze przetargu)
-

koszty zakupu worków do segregacji odpadów

-

koszty kodów kreskowych

-

koszty obsługi administracyjnej

Na podstawie ww. danych ustalono, że całkowite koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w skali roku będą wynosić 1.377.662,23 zł.
1.377.662,23 zł. : 11.374 osoby : 12 m-cy = 10,10 zł.
Stawka miesięczna od 1 mieszkańca – 10,10 zł.
Ponieważ jednak, zgodnie z art. 6k w/w ustawy, rada gminy zobowiązana jest określić dwie
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:
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-

stawkę opłaty, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz

-

niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

zasadnym jest, aby wysokość ww. stawek była wyraźnie zróżnicowana, tj. aby stawka za
odbieranie odpadów komunalnych, które nie są na terenie nieruchomości zbierane i odbierane w
sposób selektywny była relatywnie wyższa od stawki za odbieranie odpadów komunalnych, które
są na terenie nieruchomości zbierane i odbierane w sposób selektywny. Takie zróżnicowanie
stawek będzie pełniło funkcję motywującą do selektywnego zbierania odpadów.
Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców wg stanu na dzień 28.11.2014r., 98,21%
mieszkańców Gminy Mszczonów będzie prowadziło selektywne zbieranie odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, natomiast 1,788% mieszkańców nie podejmie się selektywnej zbiórki i
w efekcie poniesie opłatę wyższą.
Wpływy pozyskane z opłat ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku, mają w całości pokryć koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak więc w celu pokrycia ww. kosztów funkcjonowania
systemu proponuje się aby miesięczna stawka opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi wynosiła 20,00 zł/mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny oraz 10,00 zł/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

Id: 2BC5C20A-0381-4F55-A719-33E24F89F952. Projekt

Strona 2

