
UCHW ALA NR 165IXlXI2020 

RADY GM1NY NOWE M1ASTO 


z dn ia 28 w rzesn ia 2020 f . 

w spun'ic okreS lenia gornych stawek oplat ponononych pT7;ez wlascici eli nieruchomosci, ktan]! ni c s~ 


obowillzani do ponoszen ia oplat za gospooarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy z.a us tugi 

w zakresi e odbierll nia odpad6w komunalnych oraz opr6iniania zbiornik6w bezodplywo,""ych 


i transportu nieczystoki cieklych. 


Na podstawie art. 18 USt. 2 pkt 15, art. 40 ust. I, art . 41 liSt. I ustawy z dnia 8 marea [990 r. 0 sarnof'Ul,dzie 
gminnym (Ij. Oz. U. 2 2020 r. pOl. 7 13) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dn ia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utnymaniu czystosc i i POl7..Cldk.o w gminach (t.j . Oz. U. 22020 r. poz. 1439). Rada Gminy Nowe Miasto 
uchwala, co n8Slypuje: 

§ 1. I . OkreSla si«r gome stawki opial ponoszonych przez wlascic ieli ni eruchomosci, ktorzy nie Sq 
obowi<lzani do ponoszen ia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Nowe Miaslo, za 
us/ugi odbierania odpadow komunalnych, ktore s'} zb ierane i odb ierane w s pos6b se leklywny, w wysok oSc i: 

I) za jednokrolny odbi6r pojemnika °pojemnosci 120 litrow - 28 ,00 zl ; 

2) za jedno krotny odbi6r pojemnika 0 pojemnosci 240 liu6w - 43,00 z/; 

3) za jednokrotny odbi6r pojemnil<a 0 poj emnosci 1100 litr6w - 120,00 ~1. 

2. Okres la s i~ .....y2Sze gorne slawki oplal ponoszonych przez w/akicie li nieruchomoSci. kt61'2Y nie S<l 
obowi'}zani do ponosze nia opia l 'Za gospodarowanie odpadam i komunalnymi na rzecz Gminy Nowe Mi aslo, za 
uslu gi odb ierania odpad6w komunalnych, jeteli nie sq zbierane i odbie rane w spos6b se lcktywny, 
w wysokoSci: 

I) za jednokrotny odbior poj emnika 0 pojemnosc i 120 Iii row · 56,00 zl; 

2) zajedno krotny odbi6r pojemnika 0 poj emnosci 240 litr6w - 86,00 1.1; 

3) za jednokrotny odbior pojemnika 0 pojemnoSci 11 00 Iii row - 240,00 1.1. 

§ 2. Okresla si ~ g6rn'} stawk~ opiaty ponoszonej pnez wlascicie li nieruchomosci za uSlugi op roiniani a 
zbiomikow bezodplywowych i transport u ni eczys tosc i ciektych na tereni e Omin y Nowe Miasto w w ysokosci 
28.00 zl za I rn}. 

§ 3. Wykonani e uchwaty powierza s i~ W6j!owi Ominy Nowe Miasto . 

§ 4. Traci moe Uchwala Nr 150/XXVI/20 13 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 201 3 r, w sprawie 
ok.reSleni a go mych s tawek opla! ponoszonych przez wla~c ic ie li nierucho mosci za us lugi w zakresie odbie rania 
od pad6w komunaln ych oraz opr6±niana zbiomik6w bezodptywowych i lra nsportu nicczystosci ciektych 
(Dz. U. Woj . Maz. z 2013 r . poZ. 3365), 

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia \II Dzienniku Urz~dow)'m 

Wojcw6dztwa Mazowieckiego . 

EWODN I CZI\CY 
. Rady Gm1ny~~kl 

Id : BCFEAEI 9·D3 FC-44A I-AA lC- BBD31B4D4696. Uchwalony Sirona I 



• 


Uz.asadnienie 

do projektu ucbwaly w sprawie OkreSlenia g6rnych stawek oplat ponoszonych pna 
wlascicieH nieru chomosci, ktorzy nie sl} obowiqzani do ponoszeoia oplat za gospodaro wanie 
odpadami komunalnymi oa rzeCl gminy za uslu gi w zakresie odbierania odJlad6w 
komunalnych oraz oproiniania zbiornik6w bezodptywowych i lranspo .... u ni cCl.,J'stosci 
cieklych. 

Zgod nie z art. 6 usl. 2 ustawy z dnta 13 wrzesnia 1996 r. 0 utr.£Ymaniu c~stosci i po I74dku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. paz. 1439) Rada Gminy okreSla, w drodze uchwaty gorne stawek 
oplat ponoszonyc h przez wta.scicieli nieruchomosc i, kt6rzy Rie S,! obowil}zani do ponoszenia. opta! 
za gospodarowanie odpadami kOlllunalnymi na rzecz gminy za uslugi w zakresi e od b ierallia 
od pad6w komuna lnych oraz. oprOiniania zbiomikow bezodplywowych i transportu nieczystosci 
ciektych. 

Aktue.lnie obowi~zuj'lce g6me stawki oplat za ww. uslu gi okreslone Uchwahl 
Nr 150/ XXVI12013 Rady G miny Nowe Miaslo z dnia 7 marea 2013 roku w sprawie okrdlenia 
g6rnych stawek op lat ponoszonyc h przez wla.scicieli nieruc homoSc i za uslug i w zakresie 
odbiera nia odpad6w kom unalnych oraz oprozniania zbiomik6w bezodptywowych i transportu 
nieczystosci c iektych wymagaj'l urealnienia. 

Gmina Nowe Miasto przyj((la obowi~zki w zakres ie odbie rania i zagospodarowania odpad6w 
z ni eruchomosci, na kt6rych zamieszkuj~ mie5zkancy. natomiast powyzsza regulacja d otyczy 
gomych sta wek oplat za odbior i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wla.sc icieli 
nieruchomoSc i, na klorych nie zamieszkuj'l mieszkancy Ij. (finny, insl)'tlJcje, domki letniskowe, 
dzialki rekreacyj no- wypoczynkowe itp.), ktorzy nie maj<l: obowi~ku ponoszen ia aplal za 
gospodarowanie od padami komunalnymi na rzecz gmill Y. 

Podmioty Ie s,! zobowi<JZ3ne do podpisania umowy przeds i<;biorcll posiadaj'lcym wpis do 
rej estru dziala lnosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych, 0 klorym mowa 
wart. 9b ust.2 ww. ustawy lub przedsi~b iorC4 posiadahcym zezwolenie na prowadzenie 
dz ia la lnosc i w zakresie oprotniania zbiornikow bezodptywowych i Iransportu niecryslosci 
ciek-tych na lerenie Gminy Nowe Miaslo. 

Rada gminy okreslaj~c ww. stawki optat, stosuje v.ryi.sze stawki,jezeli od pady kOlnunalne nie 54 
zb ierane i odbierane w spos6b seleklywny (art. 6 USL 4 ww. wymienionej ustawy). 

Ustalajqc gorne stawki oplat za ustugi w zakres ie odbierania i zagospodarowa nia odpadow 
komunalnych, wziyto pod uwag~ wzros! koszt6w transportu i zagospodarowania od padow pn:ez 
insta lacje przelwarl.8nia odpad6w komu nal nych , wzrost kosztow zatrudn ienia (wzros! 
10 inimalnego wynagrodzenia) or3Z wzros1 oplaly marszalkowsk iej z 170,00 zl na 270.00 zl. 

Regulacja dOlyczqca g6mych stawek oplat ponoszonych przez wlaScicieli nieruchomosci 
w zak res ie oprozniania zb iornikow berodptywowych i transportu nieczystosci c iektych odnosi siy 
do wszystkic h wlaScicie li nieruchomosci na le re nie G miny Nowe Miasto, kt6ny nie 511 obj~c i 

systemem kanalizacji zbiorczcj . 

Wzroslu gornej stawki opla! za oprotnianie zbiomikow bezodp1ywowych nie nalezy utoi.samiac 
podwyzkCl oplat za oproznian ie zbiomik6w bew dplywowych.. Rzeczywisla wysokosc aplat 

ponoszonych przez wlascicie li nieruchomosci za oproznianie zbiomik6w bezodptywowych 
uzaleznionojest ad indywidualnej oferty danego przedsiybiorcy swiadcz'lcego uslugi aseni zacyjne. 

G6rne slawk i oplat s4 maksymalnymi oplalami , klorych nie moglj. przekroczyc przedsiybiorcy 
wykonuj~cy uslugi w zakresie odb ierania odpadow oraz opr6znianie zbiomi kow bezodptywowych 
i transportu nieczystosc i ciek lych. 

Maj<l:c powyi5ze na uwadze. przyj~cie niniejszej uc hwaly jest uzasadoione i konieczne. 
~WODNICZI\CY 

~~ 
Marek Caliliski 

l 


