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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a i 6j ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. 
poz. 2010 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 
29,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł miesięcznej opłaty od 
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 poz. 391/. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 

 
1) zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1579, z 2020r. poz.150, poz. 284, poz. 875 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.

Wypełniając dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej
z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę takiej opłaty.

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości zamieszkanej stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych metod uznano, że metoda oparta na liczbie mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość jest najbardziej oczywistą i najłatwiejszą do uzasadnienia metodą.

Proponuje się wybór tej metody, jako najbardziej optymalnej dla warunków lokalnych.

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty te
obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie
i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu,
edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Obecnie obowiązujące stawki opłat wynoszą - 25 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej,
w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny

Obowiązująca umowa z wykonawcą odbierającym odpady komunalne kończy się 31.08.2020 r. Dlatego
został ogłoszony nowy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terminem realizacji od dnia 01.09.2020 r. do
31.12.2021r.

Do upływu terminu składania ofert, złożona została jedna oferta tj. oferta firmy Przedsiębiorstwo
Usługowe "HETMAN" s.a. na kwotę 4 722 518,24 zł brutto. Jednakże do kwoty tej doliczyć należy koszty
ponoszone na utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (które nie były uwzględnione przy
uprzednim szacowaniu stawki opłaty, gdyż nie było wówczas podpisanej umowy), obsługę administracyjną
systemu, edukację ekologiczną, zakup worków do segregacji odpadów i taśm do drukowania kodów
kreskowych, prowizje dla inkasentów opłaty, tj. dla sołtysów.

Kalkulując wysokość stawki opłaty wzięto więc pod uwagę następujące szacunkowe dane:

1) liczba mieszkańców z dotychczas składanych deklaracji – 10 893 osób (stan na dzień 30.04.2020r.
uwzględniony w SIWZ przygotowanej na potrzeby przetargu);

2) koszt funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Mszczonów w okresie od 1.09.2020r. do 31.12.2021r. w kwocie 5 130 622,24 zł, tj.: miesięczny koszt
funkcjonowania systemu w kwocie 320 663,89 zł - ustalony zgodnie z art. 6 r ust. 2 ww. ustawy.

Aktualne stawki opłat nie zabezpieczą potrzeb finansowych na pokrycie kosztów realizacji nowej umowy
oraz nie zapewnią spełnienia nałożonego przez ustawę wymogu samofinansowania się systemu odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Mszczonów.

Proponuje się zatem uchwalenie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób
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selektywny oraz podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od początku roku, czyli od ustalenia obecnie obowiązujących stawek, nie zmieniały się przepisy prawne
dotyczące odpadów komunalnych. Nadal bardzo istotnym problemem jest brak możliwości pełnego
zagospodarowania odpadów, 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 poprzednim przetargu cena z odbiór i zagospodarowanie tony
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosiła 814,80 zł netto, a od 1 września 2020r.
cena ta wzrośnie do 951,87 zł netto. Ponadto na terenie Gminy Mszczonów zwiększył się strumień
odpadów. Od początku 2020r. do końca czerwca, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku,
odebranych zostało o 177,37 Mg odpadów więcej. 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
zmiany zakresu zadania i obniżania wypracowanych standardów.

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 2019 wyniósł 1819 zł, a zatem
maksymalna opłata może wynosić 36,38 zł. Opłata przyjęta w uchwale wynosi 29,00 zł (za selektywnie
zbierane odpady), co stanowi 79,71 % maksymalnej stawki.

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 § 4 wprowadzono częściowe zwolnienie
dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym
kompostowniku w wysokości 3 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. Wyliczeń dokonano z uwzględnieniem ilości bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w ogólnej masie odpadów wytworzonych na początku stycznia do końca czerwca 2020r. na
nieruchomościach zamieszkałych (objętych gminnym systemem zbiórki) i ustalono, iż stanowią one
9,55%. Założono zatem, iż o taki procent zmniejszą się koszty odbioru i zagospodarowani odpadów
w sytuacji, gdy bioodpady będą zagospodarowywane przez właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przydomowych kompostownikach.
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