
Projekt

z dnia  12 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki  takiej  

opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.1)) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwałe Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki  takiej  opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 8691), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 26 zł miesięcznie od osoby.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 52 zł miesięcznie od osoby.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek

1) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rada gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od
właścicieli nieruchomości, zaś niniejsza opłata musi pokrywać koszty systemu gospodarowania
odpadami. Koszty systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów
komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji
mieszkańców.

Obecnie obowiązujące stawki opłat wynoszą - 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej,
w przypadku kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty te nie były
zmieniane od 2015 roku.

Obowiązująca umowa z wykonawcą odbierającym odpady komunalne kończy się 31.12.2019 r.
Dlatego został ogłoszony nowy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terminem realizacji od dnia
01.01.2020 r. do dnia 31.08.2020r.

Do upływu terminu składania ofert, złożona został jedna oferta tj. oferta firmy Przedsiębiorstwo
Usługowe "HETMAN" s.a. na kwotę 2097 738,00 zł brutto.

Aktualne stawki opłat nie zapewnią spełnienia nałożonego przez ustawę wymogu samofinansowania
się systemu odbierania i zagosodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów. Nie zabezpieczą potrzeb finansowych na pokrycie kosztów
realizacji nowej umowy, stąd konieczność zmiany ich wysokości.

Proponuje się uchwalenie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 26,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny oraz wyższej stawki opłaty w wysokości 52,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkałej w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospdarowaniem odpadów wpływa wiele czynników
niezaleznych od gminy. Są to m.in. przyjmowane obecnie prawo w zakresie dodatkowych wymogów
i opłat, które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów m.in. dotyczące
bezpieczeństwa oraz wymogów dotyczących kontroli wizyjnej, które powodują konieczność
wydatkowania nieprzewidzianych wcześniej środków, wzrasta płaca minimalna (od 2015 o ok. 29%),
wzrastają ceny paliwa (od 2015r. o ok. 29%), wzrastają ceny za energię elektryczną. Ponadto od
1 stycznia 2019 r. została podniesiona opłata środowiskowa, która jeszcze w 2013 roku, kiedy gminy
wprowadzały system wynosiła nieco ponad 115 zł, w tym roku 170 zł za tonę niesegregowanych
odpadów zmieszanych, od 2020 r. będzie to już 270 zł. To koszt, który muszą brać na swoje barki firmy,
a pośrednio też gminy i mieszkańcy. Pozostałymi czynnikami, mającymi wpływ na wysokość kosztów
zagospodarowania odpadów komunalnych jest brak możliwości pełnego zagospodarowania odpadów
komunalnych, co wpływa na rosnące ceny ustalane przez operatorów, odbierających odpady, co
przekłada się na ceny oferowane w przetargach. Bardzo mała liczba instalacji do zagospodarowania
odpadów, w szczególności składowisk, prowadzi również do drastycznego wzrostu cen za
zagospodarowanie odpadów. W 2015r. cena za przyjęcie do instalacji tony niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów wynosiła 275 zł netto za tonę, a od
1 lipca 2019r. cena ta wynosi 610,00zł netto. Ponadto zwiększył się strumień odpadów, co spowodowało
przepełnienie instalacji oraz wzrost cen za zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie,
spowodowany decyzjami Chin, które jako największy importer odpadów, wprowadziły embargo na
odpady z Europy. Problem „śmieciowy” dotyczy dzisiaj nie tylko naszej gminy, ale całego kraju, obecnie
trwają prace nad rozwiązaniami, które mają na celu powstrzymanie wzrostu cen na rynku odpadów.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w proponowanym zakresie
zapewni zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez konieczności
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zmiany zakresu zadania i obniżania wypracowanych standardów.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji właściciela
nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ucpg „w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
podanych w deklaracji”. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty,
stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

W myśl art. 6k ust. 2a pkt 1 ucpg opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem, w przypadku metody od mieszkańca. Dochód rozporządzalny za rok 2018 wyniósł
1693 zł, a zatem maksymalna opłata może wynosić 33,86 zł. Opłata przyjęta w uchwale wynosi 26,00 zł
(za selektywnie zbierane odpady), co stanowi ok. 77% maksymalnej stawki.

Nowe stawki będą obowiązywać od 01.01.2020 r.
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