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UCHWALA NR B4fXIV12020 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 3 lutego 2020 r. 

w sprawit przyj~cia stanowiska dotyczllcego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami 

w Gminie Nowe Miasto oraz potrzeby zroian ustawowych dotyCZllcych gospodarki odpadamL 


Na podstawie art . 18 ust. J ustawy z doia S marca 1990 r. 0 samorntdzie gmiMym (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506 z pOin. zm.) oraz § 25 Stalutu Gminy Nowe Miaslo uchwalonego llchwal~ Nr 36N12003 Rady 
Gminy Nowe MiaslQ z dnia 25 kwielnia 2003 w sprawie Statutu GmiuyNowe Miaslo (Oz. Ua. Woj. Maz. 
z 2003 r. nr 168. pol. 4132) zmienionego uchwall) Nr 17/11112006 Rady Gminy N()we Miasto z dnia 
28 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Nowe Miaslo (Oz. UIT. Woj . Maz. 
z 2007 r. Nr 13 poz. 250), uchwatCJ Nr202JXXXV1/20J3 Rady Gminy Nowe Miaslo zdn.ia 30grudnia 
2013 w sprawie wprowadzerua zmian w Starucic Gminy Nowe Miaslo (Oz. UrI.. Woj. Maz. z 2014 r. 
poz. 886), uchwahl Nr 188/XXIXl20 17 Rady Gmin)' Nowe Miasto z dnia 9 lislopada 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia zmiao do Statutu Gmin), Nowe Miasto (Dz. Un. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11075), uchwatl} 
Nr 243/XLl20J8 Red)' Gmin), Nowe Miasto z dnia 18 pazdziemika 2018 roku zmieniaj'lca Uchwal~ 

_Nr 36!/V/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gmin)' Nowe Miasto (Dz. Un:. Woj . Maz. z 2018 r. poz. 11189) 
Rada Gmin)' Nowe Miasto uchwala, co nast~puje : 

§ 1. Rada Omin)' Nowe Miasto przyjmuje stanowisko dotycZ<\ce trudnej sytuacji w gospodarce odpadami 
w Gminie Nowe Miasto oraz polrZeb)' zmian ustawowych dotycZCJcych gospodarki odpadami, wyrataj~c 
jednoczeSnie swoje zaniepokojenie w zwi~u z problemami wysl~puj1}cymi w zakresie funkcjonowania 
systemu gospodark.i odpadami komunaln)'D'li. Orasrycznie rosn1}ce koszty odbioru i zagospodarowania 
odpad6w komunalnych przekladaj1} si~ na wzrost oplat ponoszon)'ch Jlrzez mieszkabcbw. Bezposredni wptyw 
na zaistniaiIJ s)'tuacj~ rna mi¢zy innymi brak konkurencyjnoki wsrOO firm zaj rnujlJc),ch si~ wywozem 
odpad6w oraz niewystarczaj'lca liczba instalacji komunalnych. W przetargu na odbi6r i zagospodarowanie 
odpad6w komunalnych, kt6ry przeprowadzila Gm ina, kolejny raz ofeny zloty's rylko jedna firma. b¢4ca 
jednoczcinie dotychczasowym odbiorq odpad6w. Nowa bardzo wysoka kwota zaproponowana przez ofereota 
postawila wladze gminy oraz mieszkaocow w bardzo trudnej sytuacji. Podobna sytuacja ma miejsce tak.Ze 
w innych samor"U}dacb , a dotowanie przez gmint; odbioru odpad6w komunalnych z budZetu gmin), jest 
niezgodne z ustawq 0 utrzymaniu czystoSci i por"U}dku w gminacb , klora zaklada samofmansowanie si~ 

gminnej gospodarki odpadami. W zwi<J.Zku , powyiszym Rada Gmi.ny Nowe Mjaslo woosi 0: 

I. Podj'rcie dzialail. w celu spowolnienia dynamiki wzrostu oplaty marszalkowskiej. 

2. Ustalenie 111m prawnych, kt6re pozwolll ns okreSlenie gomych stawek oplary za gospodarowanie 1 Mg 
poszczeg61nych frakcji odpadow komunaloych obowi<JZUj'lcych w instalacjach komunalnych. 

3. Zwi~kszenie skutecznosci powrotu opakowail do producenta, tak aby wysokosc wklad6w fioansowych 
placonych przez produceota pokrywala koszty gospodarowania odpadami dis produkt6w wprowadzanycb przez 
nich na rynek. 

4. Zwi~k.szenie nadzoru Urz'rdu Ochron), Konkurencji i )(onsument6w nad prtetargami 
w z.akresie zam6wien publiczn)'ch 0 odbior odpad6w komunalnych. 

5. Umozliwien.ie gmi.nom lWOrLenia wSpOlnych z innyml samorl.CJdami instalacji komunalnych 
z mozliwie uproszczonlJ procedurlJ omz z dofinansowaniem z budtetu pailstwa w co oajmniej S(W". 

6. Zniesien.i e ustawowo narzuconcj cz~stotliwosci odbioru odpadow na lereoach wiejskich. 

§ 2. ZobowilJZUje siy Przewodnic24cego Rady Gminy Nowe Miasto do przekazania niniejszego slaoowiska: 

1. Prezesowi Rady Ministr6w. 

2. Marszatkowi Sejmu RP. 

3. Marszalkowi Senatu RP. 

4. Postorn i Seoatorom z wojew6dztwa mazowieckiego 

5. Wojewodzie Mazowieckiemu. 
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6. Marszatkowi Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

7. Ministrowi Srodowiska. 

8. Urz~owi Ochrony Konkurencji i Konsumenl6w. 

9. Samof'Zl)dom gmiMym z lerenu wojewOOztwa mazowieckiego. 

§ 3. Uchwata wcbodzi w tycie z dniem podjc;cia. 
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UZASADNIENIE 

d. Uchwaly Nr 134IXIV/2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

w sprawie przyj~cia stanowi!ka dotyczJlcego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami 
w Gminie Nowe Miasto oraz potrzeby zmian ustawowych dotyCZilcych gospodarki odpadami 

Znaczny kOSZ1 odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych. pneklada si~ oa wzrost apia! 
ponoszonych przez mieszkaflc6w. Do zaistnia1ej sytuacji przyczynia si~ m.in. brak konkurencyjno~ci w~r6d 

firm zajmuj ~cych si~ odbiorem i zagospodarowaniem odpad6w oraz zbyt mala liczba instaiacji 
kom unalnych do przetwarzania odpad6w komunaloych. 

Zasadnosc powyiszych infonnacji rna odzwierciedlenie m.in. w procedur.ze rozsrrzygania przez 
gminy przetarg6w na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych. W przetargu 
przeprowadzonym w grudniu 2019 r. przez Gmin~ Nowe Miasto wziyla udziat tylko jedna firma, b¢'lca 
jednoczeSnie dotycbczasowym odbiofC<l odpad6w. Zaoferowaoa przez oferenta cena byta macZ4CO wyzsza 
nit w latach poprzednich. Gmina znalazla si~ w trudnej sytuacji. Podobna syruacja miej sce r6wnie2: w 
innych samoTZ4dach, klorych wladze i mieszkaflcy miel74 si~ z przedslawionymi problemami. Gmina nie 
rna mo2:1iwo~d dotowania odpad6w komunaJnycb z budZctu gminy, gdyt rue pozwalajl) na to przepisy 
USlawy 0 utrzymaniu czysto~d i pOl"llldku w gminach, kt6rc zakladajE} samofinansowanie si~ gminnej 
gospodarki odpadami. 
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