
UCHWALA NR 1211X1III2020 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyborn metody ustJllenia oplaty za gospodarow8nie odpadami komunalnymi na 
nierucbomosciach zamieszkatych i ustalenia stawki tej opJaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samo.rz<jdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z pow. zm .) oraz art. 6k ust. I pkt 1, ust. 3 just. 4a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminaeh (Oz. U. z 2019 r. paz. 2010) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, 
co nast~puje: 

§ 1. Dokonuje si~ wyboru melody ustalenia o~aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 
wlaScicieli nieruehomosci, na ktorych zamieszkuj~ mieszkancy jako iloczyn liczby os6b zamieszkujl:)cych danq 
nieruchomosc oraz stawki oplaty us1alonej w § 2 ust. I. 

§ 2. I. Ustala siy miesiyczoq stawky oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wlaScicieli 
nieruchomosci, na kt6ryeh zarnieszkujq mieszkailcy, jez.eli odpady s1l zbierane i odbierane w spos6b 
selektywny w wysokosei 25,00 zl od osoby zamieszkuj<lcej danq nieruchomosc. 

2. USlala siy podwyiSzon<j miesiC(czoq st8wk<;: opJaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
wla.scicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkailcy, jezeli wlaScicieJ nieruchomosci nie wypemia 
obowiqzku zbierania odpad6w komunalnych , w sposob selektywny w wysokosci 50,00 zt od osoby 
zarnieszkujqcej dan4 nieruchomosc. 

3. Zwalnia siy w cz<;:sci Z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w~aScicieli nieruchomosci 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujllcych bioodpady stanowi'lce odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, kt6rzy w deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zadeklarujq, ze kompostujq bioodpady w kompostowniku przydomowym, 
w wysokosci 2,00 zl z miesiycznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§3.Traci moe Uchwala Nr36IIVJ2019 Rady Gminy Nowe Miasto zdnia 14marca 2019r. wsprawie 
wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w Zyeie z dniem 01 marca 2020 r. 

Id: 9399FD 13-55 !4-4B91-AfE4-334630D43346. Uchwalony Strona I 



Uzasadnienie 

do Uchwaly Nr 121IXIII/2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomo§ciach zamieszkalycb i ustalenia stawki tej oplaty. 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 usta~'Y z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i pOrn}dku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 20 10) Gminy s<) zobligowane do zorganizowania odbierania odpad6w komunalnych 
od wlaScicieli nieruchomoSci, na kt6rych zamieszkujll mieszkailcy. WtaSciciele nieruchomosci S'l 
obowiClZalli ponosic na rzecz gminy, na terenie kt6rej Sll polozone ich nieruchomosci, oplaty za 
gospodarowanie odpadami. Obowi'l2ek ponoszenia oplaty powstaje za kaZdy miesiqc, w kt6rym na danej 
nieruchomosci zamieszkuje mieszkaniec. 

Na podstawie art . 6k ust. 1 pkt ! usta~ z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i pOl74dku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. paz. 2010), Rada Gminy w drodze uchwaly zobligowanajest dokonae ~boru 
jednej z metod ustalania oplary za gospodarowanie odpadami komunalnymi omz ustalie stawk~ tej oplary. 

Na podstawie art.6k us!. 2a pkt 1 Rada Gminy uslala stawki oplat w ~sokoSci nie ~zszej nii 
maksymalne stawki oplat za odpady komunalne zbierane i odbierane w spos6b selektywny. 

Oplata za odpady zbierane w spos6b selektywny nie mOie bye ~isza niz 2% przeci~tnego miesii{cznego 
dochodu rozporujdzalnego na jednll osobt(, w przypadku metody liczby mieszkailc6w zamieszkuj'lcych 
dan" nieruchomose (0 kt6rej mowa w art. 6j ust. I pkt I "U. C. p. g"). 

Prezes G16wnego Urz~du Statystycznego oglasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzydo~m 
Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale kaZdego roku przecii{tny miesiyczny 
doch6d rozpor~dzalny na ! osobt( og6tern za rok poprzedni. Doch6d za rok 2018 wyniosl 1693 zl, a zatem 
maksymalna miesiyczna stawka ~nosi 33,86 zl. Wysokose opbty miesi~cznej przyjytej w uchwale ~nosi 
25,00 z1. 

Zgodnie z art. 6k us!. 3 usta~, Rada Gminy okresli slawki opbty pod~i:szone za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeieli wlaSciciel nieruchomosci nie wypelnia obowi¢u zbierania odpad6w 
komunalnych w spos6b selektywny, nie nizsze ni2 dwukrotna wysokosc i oie ~isze nit cZlerokrotna 
wysokosc stawki, kt6re wynosUj odpowiednio dwukrotn~ ~sokosc maksymalnej stawki oplaty za odpady 
komunalne zbierane i odbierane w spos6b selektywny. 

Wysokosc oplaty miesiycznej przyj((tej w uchwale wynosi 50,00 zL 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a usta~, Rada Gminy w drodze uchwaly, zwalnia w CZifsci z oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujqcych bioodpady stanowi,!ce odpady komunalne 
w kompostowniku przydomo~m w ~sokosci 2,00 zt z miesiycznej oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Wply~ z oplat od wlaScicieli nieruchomosci stanowill dochody budzetu gminy j w obecnej wysokosci 
oie 54 ~starczajqce, aby w calosci pokryc koszty zwillZ3ne z system em gospodarki odpadami. Wzrost 
stawek oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku spowodowany jest 
podwyzszeniem koszt6w obslugi systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W post~powaniu przetargo~m na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 
z terenu gminy Nowe Mias(O na rok 2020 zostala zlozona jedna oferta Przedsiybiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Plonsku Sp. z 0 .0 . Z ofertfl cenowq na kwoty 979 000,00 z1. Powyzsza kwola jest znacznie 
wyzsza niz obecne wptywy, tj . 664334,00 zt z optat ponoszonych przez mieszkailc6w przy aktualnie 
obowi¥-uji}cych stawkach. 

Na podstawie art. 6r us!. 2 ustawy 0 utrzymaniu czystosci j porzqdku w gminach, z pobranych oplat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, kt6re obejmuj'f 

I.odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpad6w komunalnych; 
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2.tworzenie i utrzymanie punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych; 

3.obslugy administracyjn~ tego systemu; 

4.edukacjy ekologiczn'l w zakresie prawidlowego post~powania Z odpadami komunalnymi . 

W celu ustalenia wysokosci stawki apiary, dokonano szczeg6towej analizy aktualnych 
i prognozowanych koszt6w funkcjonowania systemu na terenie Gminy Nowe Miaslo. 

Zgodnie z ww. przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminy 
powinien siy samofinansowac, co przektada siy na obowi~ek ustalania wysokosci ponoszonych przez 
wlascicieli nieruchomosci oplat na poziomie zabezpieczajllcym pokrycie kaszt6w funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi . Stawki okreSlone w powyzszej uchwale umozliwiaj~ 

samofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Spemiajllc kryteria 0 kt6rych mowa wart. 6r ust. 2 uSlawy 0 utrzymaniu czystoSci i pOJ"Zqdku w gminach, 
podjycie niniejszej uchwaly jest zatem uzasadnione. 
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