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UCHWALA N r 1071XVI12016
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej oplaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¥lzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6c ust.l, art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu czystosci i porz').dku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz.

250), Rada Gminy uchwala, co nastypuje:

§ 1. 1. Dokonuje siy wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
okreSlonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu czystosci i porz').dku

w gminach, przyjmuj').c stawky oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie, z kt6r').
oplata bydzie pobierana od gospodarstwa domowego, w zaleznosci od ilosci os6b.
2. Przez gospodarstwo domowe,

0

kt6rym mowa w ust. 1 rozumie siy wszystkie osoby

spokrewnione lub niespokrewnione, zamieszkale na stale na danej nieruchomosci, utrzymuj').ce siy
wsp6lnie.

§ 2. 1. Ustala siy miesiyczn'). stawky oplaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w spos6b
selektywny od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'). mieszkancy:
a) od gospodarstwa domowego 1 - osobowego - 20 zl,
b) od gospodarstwa domowego 2 - osobowego - 25 zl,
c) od gospodarstwa domowego 3 - osobowego i wiycej - 30 zl .
2. Ustala siy wyzsz'). miesiyczn'). stawky oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jezeli
odpady komunalne nie s'). w spos6b selektywny zbierane i odbierane, od wlascicieli nieruchomosci,
na kt6rych zamieszkuj'). mieszkailcy:
a) od gospodarstwa domowego 1 - osobowego - 30 zl,
b) od gospodarstwa domowego 2 - osobowego - 35 zl,
c) od gospodarstwa domowego 3 - osobowego i wiycej - 40 zl.

§ 3. Traci moc Uchwala Nr 41NII2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015 roku,
w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej oplaty.

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

,
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie
do UCHWAL Y Nr l071XVI/2016

RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej oplaty.

W wyniku znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.,
i porz~dku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz 250), w brzmieniu nadanym
2014 r.

0

zmianie ustawy

0

utrzymaniu czystosci i

porz~dku

0

utrzymaniu czystosci

ustaw~

z dnia 28 listopada

w gminach oraz niekt6rych innych

ustawa (Dz. U. z 2015 r., poz 87), gmina jest zobligowana do zorganizowania odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci

s~ obowi~zani

nieruchomosci, na kt6rych
ponosi6

na rzecz gminy, na terenie

nieruchomosci, oplaty za gospodarowanie odpadami.
katdy

miesi~c,

zamieszkuj~

Obowi~zek

mieszkaiJ.cy. Wlasciciele
kt6rej

s~

polo zone

ich

ponoszenia oplaty powstaje za

w kt6rym na danej nieruchomosci zamieszkuje mieszkaniec.

Zgodnie z art 6k znowelizowanej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.,

0

zmianie ustawy

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.
87), Rada Gminy w drodze uchwaly zobligowana jest dokona6 wyboru jednej z metod ustalania
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali6 stawky tej oplaty.
Na podstawie art. 6k ust. 2a pkt. 4, Rada Gminy ustala stawki oplat w wysokosci nie wyzszej
niz maksymalne stawki oplat za odpady komunalne zbierane i odbierane w spos6b selektywny.
Oplata za odpady zbierane w spos6b selektywny nie moze by6 wyzsza niz 5,6 % przeciytnego
miesiycznego dochodu

rozpor~dzalnego

na

jedn~

osoby, w przypadku metody od gospodarstwa

domowego (0 kt6rej mowa wart. 6j ust. 2 "u. c. p. g").
Prezes G16wnego Urzydu Statystycznego oglasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzydowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale
przeciytny miesiyczny doch6d

rozporz~dzalny

katdego roku

na 1 osoby og6lem za rok poprzedni. Doch6d za rok

2014 wyni6s1 1340 zl, a zatem maksymalna oplata moze wynosi6 75 z1. Oplata przyjyta w uchwale
wynosi :
a) od gospodarstwa 1 osobowego 20 zl- co stanowi 26% maksymalnej oplaty,
b) od gospodarstwa 2 osobowego 25 zl- co stanowi 33% maksymalnej oplaty,
c) od gospodarstwa 3 osobowego i wiycej 30 zl - co stanowi 40% maksymalnej oplaty.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy

zmieniaj~cej,

Rada Gminy okresli wyzsze stawki oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jezeli odpady komunalne nie

s~

zbierane i odbierane

w spos6b selektywny, nie wyzsze jednak niz maksymalne stawki op1at, kt6re wynoSZq odpowiednio
dwukrotnq wysokosc maksymalnej stawki op1aty

za odpady komunalne zbierane i odbierane

w spos6b selektywny.
a) od gospodarstwa 1 osobowego 30 zl- co stanowi 40% maksymalnej op1aty,
b) od gospodarstwa 2 osobowego 35 zl- co stano wi 47% maksymalnej op1aty,
c) od gospodarstwa 3 osobowego i wiycej 40 zl- co stanowi 53% maksymalnej oplaty.
Na podstawie art. 6r ust.2 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, z pobranych
op1at za gospodarowanie odpadarni komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, kt6re obejmujq:
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpad6w komunalnych;
2. tworzenie i utrzymanie punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych;
3. obslugy administracyjnq tego systemu;
4. edukacjy ekologicznq w zakresie prawid1owego postypowania z odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 6r ust.2b z pobranych op1at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina moze pokryc koszty usuniycia odpad6w komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
sk1adowania, magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., 0 odpadach.
Op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansowaC system finansowania
odbioru odpad6w od mieszkancow z nieruchomosci zamieszka1ych.
W celu zbilansowania koszt6w

systemu

z dochodami

z tytulu op1aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, konieczne jest zwiykszenie stawek op1at od gospodarstwa domowego na
miesiqc w przypadku selektywnego i nieselektywnego zbierania odpadow komunalnych.
Za10zeniem przyjycia takiej metody wyliczenia

op1aty jest jak najmniejsze obciqzenie

mieszkailcow segregujqcych odpady.
Spe1niajqc kryteria 0 ktorych mowa wart. 6r ust.2 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w
gminach, podjycie niniejszej uchwaly jest zatem uzasadnione.

