
UCHWALA NR XLlI/28012014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 


z dnia 27 marca 2014 r. 

zm ien iaj ,!ca uchwalę w spr awie wyboru metody ustalenia opiaty za gospoda rowanie odl,adami 
komuna ln ym i Ol'az ustalenia stawki takiej opiaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządz i e gminnym (Dz. U. 
z 20 13 L , poz. 594 z późn o zm.) oraz art. 6k ust. l pkt I i ust. 3 ustawy z dnia 13 w rześn ia 1996 L o ut rzymaniu 
czys tośc i i porządku w gmi nach (Dz. U. z 20 13 L, poz. 1399), Rada Miej ska w Makowie Mazowieckim uchwa la, 
co następuje: 

§ L W uchwale nr XXVI1J75/20 12 Rady Miejskiej w Makow ie Mazowieck im z dnia 28 grudnia 20 12 L 

W spraw ie wyboru metody usta lenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawk i takiej 
opIaty (D. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 L, poz. 437), § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. I . Ustala się stawkę opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,00 zl 
(slownie zlotych: szesnaście 00/100) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00 zl 
(slownie zlotych: osiem 00/100) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Bumlistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni a ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązuj ącą od dnia I maja 20 14 L 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

W'M~'" 
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Uzasa d nien ie 

do uchwa ły zmien iającej uch wa lę w sprawie wyboru metody ustalenia op łaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz us tal en ia stawki tak iej opIaty 

Rada Miejska w Makowie Mazowieck im , wype łniaj ąc obowiązek wyni kający z us tawy z dni a 13 wrześn ia 

1996 r. o utrzy mani u czys tośc i i porząd k u w gm inach (dalej "ustawy"), w dniu 28 grudn ia 20 12 r. podjęla 

uchwałę nr XXV11l75/20l2 w sprawie wyboru metody ustaleni a opiaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tak iej opi aty, postanawiaj ąc że: 

I) metodą nali czania opiat będz i e metoda od osoby zamieszkuj ącej daną nieruchomość; 

2) s tawka opiaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynos ić będz i e 10,00 zl mies ięcznie od osoby 
zamieszkuj ącej daną n i e ruchomość ; 

3) w przypadku segregowania odpadów stawka miesięczna od osoby zamieszkującej daną nienlchomość 

wynos i ć będzi e 5,00 zł. 

Zgodnie z ustawą suma opiat stanowi dochód gmllly r ma za zadanie pokryć koszty zw iązane 

z funkcjonowan iem systemu gospodarowa nia odpadami komunalnymi , które obejmują: odbieranie, transport , 
zbi eranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; obslugę admin i stracyjną; tworzeni e i ut rzymanie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z tytulu funkcjonowania 
systemu musza sie równoważyć. 

Ponieważ aktualnie obowiązujące stawki nie pokrywają kosztów funkcjonowani a systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi przez gminę w bieżącym roku budżetowym , zachodzi potrzeba ich zmiany. Wobec 
tego Bunnistrz Miasta wnos i o ustalenie nowych stawek (przy zachowaniu dotychczasowej metody naliczania 
opłat), w ten spos6b że : 

l ) stawka opłaty za odpady, kt6re nie są zbierane w spos6b selektywny wynosić będzie 16 zVosobę ; 

2) stawka opIaty za odpady, kt6re zbierane są w sposób selektywny wynosić będzie 8 zVosobę. 

W zam ian za pobierane opłaty Miasto Maków Mazowiecki zapewnia: 

J) odbiór odpadów zmieszanych ze wszystkich nienlchomośc i zamieszkałych (w każdej ilości): 

a) dwa razy w miesiącu z nieruchomości jednorodzinnych; 

b) dwa razy w tygodn iu z nienlchomośc i wielorodzinnych; 

2) odbiór odpadów zbieranych w sposób se lektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
w ielomateria łowe) ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych (w każdej il ości): 

a) jeden raz w mies i ącu z nieruchomości jednorodzinnych; 

b) jeden raz w tygodniu z nienlchomości wielorodzinnych; 

3) odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkalych wokresie maj - paźdz iernik 

(jeden raz mies i ącu) ; 

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych - jeden raz w kwietniu 
br. i jeden raz we wrześniu. 

Ponadto dzięki ww. opiatom Miasto zapewnia funkcjonowanie PSZOK-u, do którego przez 6 dni w tygodn iu 
mieszkańcy dostarczać mogą odpady zbierane w sposób selektywny, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpi eczne. Miasto Maków Mazowiecki 
zorgan izowa ło również w makowskich aptekach punkty obioru przetenninowanych leków, zaś w placówkach 
ośw i atowych , s iedzibach zarządców nieruchomośc i , biurach i urzędach punkty zbiórki zużytych baterii . 

Na koszty funk cjonowania systemu gospodarki odpadami (oprócz wydatków na dz i ałan i a opisane powyżej) 
Miasto ponosi wydatk i na obshrgę admin is tracyjną systemu tj . wynagrodzenia pracowników, system 
in fonnatyczny, materia ł y biurowe, opiaty pocztowe. 
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Wydatki ponoszone przez gminę są wyda tk ami optymalnymi, zasadnymi oraz ponoszonymi w sposób 
oszczędny. Lwia ich część ponoszona jest na wynagrodzenie dla wykonawcy wyłanianego w drodze przet.ugu 
nieograniczonego (zgodnie z PZP), który świadczy na rzecz Miasta usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów odebranych z nieruchomośc i , na których za mieszkują l11i eszkalicy. Wobec czego nie będzie przesadą 

jeś li użyjemy stwierdzenia, że wi ększość kosztów jest nieza leżna od gm iny - to rynek ustala ceny. 
Przeprowadzone przez gminę w I kw br przetarg i na odbiór i zagospodarowanie odpadów (w sumie 
przeprowadzono 4 przetargi) pokazują, że przy obecnych stawkach opłat budżet miasta nie będz ie w stanie 
pokryć wszystkich niezbędnych wydatków zw i ązanych z funkcj onowaniem sys temu gospodarowania odpadami 
komunalnym i. 

W świetle powyższych faktów wnoszę o podjęc i e uchwaty w brzmieniu zaproponowanym w projekcie. 

BURMl8 RZ TA 

mgr Jaw z JaJIH. wski 
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