RADA MIEJSKA
w MĄKO WIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 09.12.2019 r.
W0.0002.17.2019

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na
wniosek Burmistrza Miasta zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku
o godz. 1200 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków
Mazowiecki.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Artui< Miecznikowski

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/ 71-71-002, fax. 29/71-71-507, Rada Miejska /29/ 71-42-129

Protokół z XVII sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 12 grudnia 2019 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego

Uczestnicy obrad XVII sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które stanowią
załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Ad pkt 1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 1200 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał Radnych,
Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta, zaproszonych gości oraz
przedstawicieli prasy.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. Obecnych na sali było 15 Radnych.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski
że podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

stwierdził

quorum,

oznajmił,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że sesja została zwołana
na wniosek Burmistrza Miasta w trybie § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 5 załącznika do Statutu Miasta
Maków Mazowiecki. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Obrady XVII sesji trwały w czasie od godz. 1200 do godz. 1330.

Ad pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę, która trwała w czasie od
godziny 1203- 1225.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że w zaproszeniu na XVII sesję RM były
zaproponowane trzy projekty uchwał. Następnie, zawnioskował o wprowadzenie trzech
kolejnych projektów uchwał. Pierwszy i drugi projekt uchwały dotyczy obligacji komunalnych.
Wyjaśnił, że jest to zabieg czysto techniczny i nie wpływa w żaden sposób na stan ekonomii
miasta. Trzeba po prostu dokonać drobnej korekty. Trzeci projekt uchwały dotyczy
podniesienia kapitału zakładowego spółki JUMA. Najprościej mówiąc, chodzi o wyrażenie
akcesu, aby w zamian pożyczek udzielonych spółce JUMA miasto objęło udziały w spółce
JUMA. Dodał, że poszczególne projekty uchwał zostaną omówione według porządku.
Nadmienił, że korzystając z tego, że jest przy mikrofonie chciałby odnieść się w dwóch słowach
do ostatnich doniesień prasowych dotyczących zaskarżenia uchwały w sprawie ustalenia stawki
opłaty za odpady. To jest pewnego rodzaju, może nie żal, ale brak zrozumienia. Wydaje się,
że obrady Rady Miejskiej (sesje, komisje) są otwarte i zapraszani są nie tylko członkowie rady
czy zarządu, ale też wszyscy mieszkańcy spółdzielni. Zauważył, że na sesji, kiedy ta uchwała
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była procedowana nie było nikogo ani z zarządu ani z rady, oprócz jednego Radnego Rady
Miejskiej. Nie padały żadne pytania z drugiej strony. Nagle okazuje się, że jest brak
zrozumienia i należytego wyjaśnienia, z czego te podwyżki wynikają. Ta uchwała jak żadna
inna była bardzo szeroko i mocno dyskutowana. Temat bardzo trudny, ale prawda jest taka,
że Rada Miejska nie zajmuje się tylko sprawami łatwymi. Wiele decyzji na pewnym etapie były
bardzo różnie oceniane. Wykorzystywano je w sposób populistyczny i taki, żeby znaleźć
poklask na mieście, potem okazywało się, że zadziałały w sposób zupełnie odwrotny.
Przypomniał, jaka była wielka dyskusja przy likwidacji MZSziPO, przy wyłączeniu działu
mieszkaniowego z MPUK-u i otworzeniu wolnego rynku dla zarządów. Już zapomniano, ile na
tym zaoszczędzono, zarobiono, a zarządzanie odbywa się teraz w lepszy sposób. Powiedział,
że z szacunku do obecnych na sali i z szacunku do Rady Spółdzielni i ze względu na to, że jest
to praca społeczna, wcale nie łatwa uważa, że rozmowa powinna odbywać się na tych gremiach
i powinno się wyjaśniać wszystko do końca, a nie zamieszczać artykuły, które są efektem
frustracji lub chęcią zabłyśnięcia i pokazania jak się walczy o mieszkańców. Wydaje się, że nikt
tak nie walczy o wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkających w zasobach spółdzielni,
jak Rada Miejska i Burmistrz Miasta. Poprosił, aby nie wykonywać takich ruchów, jakoby inne
gremium dbało bardziej o mieszkańców niż ww. wymienieni, bo z taką tezą nie może się
pogodzić. To, że rady, które są w pewien sposób społeczne i pracują dla mieszkańców nie
rozmawiają, nie dyskutują tylko wymieniają się swoimi informacjami poprzez prasę na pewno
nie pomaga mieszkańcom Miasta Maków Mazowiecki.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia
25 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych z późniejszymi
zmianami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez konwersję
wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą
w Mąkowie Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków
Mazowiecki udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA
Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim.
9. Wolne wnioski i informacje.
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10. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu
uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał
treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Maków Mazowiecki.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr XVII/123/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu
uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr XVII/124/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
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właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt 5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu
uchwały.
Kierownik Wydziału WIK Maria Wojcińska-Tańska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy
wzoru deklaracji. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała intencyjna
obejmująca nieruchomości tak zwane mieszane, objęte systemem odbierania odpadów. To są
nieruchomości, które w części są zamieszkiwane przez mieszkańców a w części nie są
zamieszkiwane przez mieszkańców. Zmiana uchwały dotyczącej deklaracji wynika z tego, że
deklaracji dla nieruchomości mieszanych samorząd nie posiada. Wzór deklaracji stanowi
załącznik do uchwały. Natomiast, deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych została
zaktualizowana o zwolnienia w zakresie posiadania kompostowników w przypadku budynków
jednorodzinnych. Podsumowała, że głownie tego dotyczą zmiany w tej uchwale.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał
treść projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr XVII/125/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt 6.
Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia
25 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych z późniejszymi
zmianami.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu
uchwały.
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Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że przy okazji zabierania głosu odniesie się
również do kolejnego projektu uchwały, ponieważ są one ściśle ze sobą powiązane i będzie
łatwiej wyjaśnić o co chodzi. Obie uchwały dotyczą tej samej uchwały dotyczącej emisji
obligacji komunalnych na kwotę 700.000,00 złotych, która została przyjęta na sesji
25 października 2019 r. i która została zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Na etapie weryfikacji dokumentów przez biuro maklerskie wyszła potrzeba korekty uchwały.
Jedyna zmiana, jaka została wniesiona do uchwały polega na tym, że zamiast 700 sztuk
po 1.000,00 złotych emitowane zostanie 1000 sztuk obligacji po 700,00 złotych. Dodała, że aby
pierwotna uchwała nie miała zmiany do uchwały zmieniającej, była sugestia, żeby podjąć
uchwałę z tekstem jednolitym. Zaznaczyła, że miasto nie zaciąga nowego długu. To jest ta sama
emisja obligacji komunalnych.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść projektu uchwały uchylającej Uchwalę Nr XV/108/2019 z dnia 25 października
2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych z późniejszymi zmianami.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr XVII/126/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. uchylającą Uchwałę Nr XV/108/2019
z dnia 25 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych z późniejszymi
zmianami, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad pkt 7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Omawiany wraz z pkt 6.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał
treść projektu w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr XVII/127/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Ad pkt 8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez konwersję wierzytelności Miasta
Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim
oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów
w podwyższonym kapitałę zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie
Mazowieckim.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu
uchwały.
Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody
przez Radę Miejską na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o.
poprzez konwersję wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o.
z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków
Mazowiecki udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o.
z siedzibą w Makowie Mazowieckim. Dodała, że spółka przez ostatnie lata była wspomagana
poprzez udzielanie pożyczek z budżetu miasta. Jak wiadomo pożyczka jest formą
dokapitalizowania spółki przez właściciela, która nie ma odzwierciedlenia w bilansie. Projekt
uchwały zakłada, że miasto podwyższa kapitał zakładowy Spółki JUMA o kwotę 545 tysięcy
złotych na utworzenie 1090 udziałów po 500 złotych każdy, ale fizycznie nie wnosi pieniędzy
do spółki tylko na podstawie art. 14 Kodeksu Spółek Handlowych potrąca wierzytelność
z tytułu niespłaconych w części pożyczek. Dzięki temu Spółka JUMA będzie miała
kapitał zakładowy wyższy o 545 tysięcy złotych a tym samym udziały miasta wzrosną o kwotę
545 tysięcy złotych.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez konwersję wierzytelności Miasta Maków
Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz wyrażenia
zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 1 głos.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr XVII/128/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez konwersję
wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie
Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie
Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad pkt 9.
Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że jest zaskoczony, iż przy omawianiu ostatniej
uchwały Prezes Spółki JUMA nie powiedział kilku słów komentarza. Dodał, że liczy na to,
iż prezes zrobi to po wystąpieniu Burmistrza Miasta. Następnie, podziękował za głosowanie.
Nadmienił, iż uważa, że było to głosowanie dotyczące inwestycji w spółki miasta. Oczywiście
po stronie dochodowej zostało zdjęte 500 tysięcy złotych i to są duże pieniądze, ale ma nadzieję,
że te pieniądze w spółce zainwestują tym, że będzie rozwijał się rynek ciepła i dawał możliwość
mieszkańcom do podłączania się do instalacji. Dzięki temu spółka również będzie się rozwijała,
mieszkańcy z tego skorzystają a poziom ekologii będzie wzrastał. Powiedział, że trzeba sobie
zdawać sprawę, że spółki i ich wartość są własnością wszystkich makowian i im więcej te spółki
są warte tym potencjalnie każdy z mieszkańców staje się własnością czegoś. Inaczej to się ma,
gdy firma jest prywatna nie będzie tłumaczył różnic, ale to wydaje się jasne, że spółki takie jak
JUMA czy Spółka MPUK są własnością wszystkich mieszkańców.
Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że być może to nie jest czas na tego rodzaju uwagi,
ale chciałby gorąco poprosić, aby zadziałać w sprawie parkowania na chodniku w rynku. Dodał,
że chodząc po rynku dostrzega, jak ta wielomilionowa inwestycja, szczególnie chodnik przy
starostwie z dnia na dzień z tygodnia na tydzień jest dewastowany. Przypomniał, że na jednej
z poprzednich sesji było mówione o tym, że doczyszczenie chodników ze smarów i olei jest
trudne, pracochłonne i kosztowne. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest coś w tym temacie zostało
zrobione, czy nie.
Prezes Spółki JUMA Lech Gadomski powiedział, że Burmistrz Miasta wie najlepiej, że nie
trzeba zachęcać go do zabrania głosu. Natomiast, Przewodniczący RM po ostatniej sesji
przyzwyczaił go do tego, że osoby niebędące Radnymi zabierają głos dopiero po Radnych, więc
czekał aż Państwo Radni głos zabiorą. Nadmienił, że jego intencją było zabrać głos i w imieniu
Zarządu Spółki JUMA podziękować Państwu Radnym za podjętą uchwałę. Chciałoby się
powiedzieć, że tłumaczyć nie ma czego, ponieważ wszystko jest oczywiste. Jak spojrzy się na
spółki kapitałowe, które są własnością samorządów, to kapitał zakładowy w wysokości
1 miliona 200 tysięcy złotych to jest minimum przy takim ogromie zadań własnych, które
wykonują te spółki. Przypomniał, że zaopatrzenie w energię cieplną mieszkańców miasta jest
zadaniem własnym gminy enumeratywnie i literalnie wymienione w ustawie o samorządzie
gminnym. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pożyczki, które są w wyniku podjętej przez Radę
Miejską uchwały zamienione na udziały nie zostały przejedzone przez spółkę tylko to jest część
wartości inwestycji wykonanych w Mieście Maków Mazowiecki. Te inwestycje na siebie
pracują i będą przynosić przychód każdego roku, a jaki to tylko opatrzność wie. Nasuwa się
takie powiedzenie, byłej pani wicepremier, że „sorry taki mamy klimat” i różnie może być.
Dodał, że trzeba mieć świadomość, iż uchwała podjęta przez Radę Miejską będzie procentować
w przyszłości, dlatego że nie tylko Miasto Maków Mazowiecki, nie tylko Polska, ale też
mówiąc z patosem cały świat stoi globalnie przed wyzwaniami, które wynikają z tytułu
zmieniającego się klimatu, ocieplenia itd. Nadmienił, że to, co teraz jest dyskutowane w unii
jest priorytetem nowej pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli osiągnięcie
neutralności klimatycznej, jeśli chodzi o rok 2050. Zauważył, że tu przed obiema spółkami stoją
ogromne wyzwania, jak również przed samorządami, które po to mają instrumenty w postaci
swoich spółek komunalnych, żeby tym zadaniom sprostać, więc jest to dobry prognostyk na
przyszłość. Oczywiście uwiarygadnia to spółkę w oczach partnerów zewnętrznych w procesach
ubiegania się o dotację, o pożyczki częściowo umarzane, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Złożył szczególne podziękowania Pani Skarbnik, która włożyła ogrom pracy, bo
jak wiadomo to nie jest tylko podjęcie uchwały, wymagało to pracy związanej
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z przeorganizowaniem zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i budżetu miasta na
bieżący rok i budżetów na kolejne lata. Podziękował Burmistrzowi Miasta za wniesienie tego
projektu uchwały do porządku obrad a Państwu Radnym za jej podjęcie.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Maciej Leśniak powiedział, że jego
wystąpienie będzie miało charakter pytania i będzie dotyczyło treści apelu, który Rada Miejska
otrzymała z samorządu gminy Jabłonna. Dodał, że tak na chłopski rozum wydaje się, że to nie
bez powodu ten apel dotarł do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Teraz Rada Miejska
w Makowie Mazowieckim powinna zastanowić się nad odniesieniem do tego apelu. Dodał,
iż uważa, że sprawy, które poruszone są w tym apelu i argumenty przedstawione są ze wszech
miar słuszne i wydaje się, że powinno poprzeć się ten apel. Zauważył, że w ramach gminy
Maków Mazowiecki też jest kłopot z gospodarką odpadami, a w apelu są poruszone ważne
kwestie, do których powinny się odnieść wyższe władze, bo naprawdę jest to bardzo poważny
problem.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że jest już przygotowane pismo dotyczące
zwrócenia się Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta do mieszkańców w celu
wyjaśnienia, dlaczego ceny za odbiór odpadów tak galopują na rynku i jak to wygląda nie tylko
na Mazowszu, ale i w całym kraju, jakie są tendencje i z czego one wynikają. Wyraził nadzieję,
że ta treść przypadnie obecnym na sali do gustu i między innymi tam zostały zawarte takie tezy,
że Rada Miejska do tego rodzaju apelu się dołączy i zostanie przygotowana treść. Przeprosił,
że wcześniej nie zostało przygotowane pismo, natomiast za chwilę zostanie to wydrukowane
i każdy Radny je otrzyma, ale ogólnie mówiąc idzie ono w kierunku, o którym mówił
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Leśniak. Dodał, że dokładnie to jest
ta myśl i ten kierunek, bo warto uzmysłowić, że Rada Miejska podejmuje decyzje i wiele
gromów na nią spada a tak naprawdę, okazuje się, że samorząd niewiele może zrobić, aby
wpłynąć na tę cenę. Powiedział, że jeżeli chodzi o pytanie Radnego Tadeusza Szczucińskiego,
to temat jest znany od kilku miesięcy. Przypominał, że przepraszał na poprzedniej sesji, że trwa
tak długo. Ta organizacja zostanie dokończona i w sposób prawny w końcu zostanie
zabezpieczony ten teren. W między czasie były różne pomysły, między innymi umieszczenie
tabliczek, ale te rozwiązania są wyłącznie docelowe i dyskusyjne pod względem prawnym.
Temat ten zostanie zamknięty, chociaż nie chce podawać konkretnego terminu, natomiast
obiecuje, że w grudniu albo zostanie to załatwione, albo poda wtedy konkretny termin, kiedy
będzie nowa organizacja ruchu i zgodnie z prawem zostanie zabezpieczony interes rynku, żeby
nie był niszczony przez samochody będące w złym stanie technicznym

Ad pkt 10.
Zamknięcie obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz
Artur Miecznikowski o godz. 1330 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:
Mał
ta Cikacz

Inśne

UM

Przewodniczący Rady
l__, ___
Miejskiej
v__

Dariusz Artur Miecznikowski
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do Protokołu Nr

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
W DNIU 12 GRUDNIA 2019 R.

1. Bielacki Grzegorz

2. Boguszewski Grzegorz
3. Długołęcka Małgorzata Jolanta

4. Dobrzyński Arkadiusz
5. Falba Paweł
6. Leśniak Sławomir Maciej
7. Miecznikowski Dariusz Artur
8. Mróz Jan

9. Ogar Krzysztof Adam
10. Paczkowski Marian

11. Piątek Mirosław
12. Sawicki Zdzisław
13. Szczuciński Tadeusz

14. Smiałkowski Michał Arkadiusz

15. Traczewski Wojciech

z dnia ■

........
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10 ...............................................................................
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14 ...............................................................................
15 ................................................................................
16 ................................................................................

17 ................................................................................
18 .................................................................................
19 .................................................................................

20 .................................................................................
21 .................................................................................

22 .................................................................................

do Protokołu Nr ..ftl/.U......

z dnia
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Załącznik Nr.......... r!\.............
do Protokołu Nr ...X.t/.LL.....

BURMISTRZ MIASTA

z dnia

Maków Mazowiecki
- woj. mazowiezki*

Maków Mazowiecki, dnia 06 grudnia 2019 roku

WIK.6232.152.2019.MW(1)

Pan
Dariusz Artur Miecznikowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w oparciu o § 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków
Mazowiecki wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawca proponuje następujący porządek
obrad:
1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29)717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr......... n..............
do Protokołu Nr ... M.l/.......
z dnia ...

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przedstawienie porządku
obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian". Wniosek został
przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw
0, wstrzymuję się 0.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 12.12.2019 12:31:16

Radni zagłosowali jak poniżej:
jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr........ P ...........

do Protokołu Nr..

i dnia

UCHWAŁA NR XVII/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z2019r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki w następującej treści:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Rozdział I. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§1. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady
do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:
1) papier;

2) szkło;
3) metale;

4) tworzywa sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) bioodpady;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;

10) zużyte baterie i akumulatory;
I 1) tekstylia i odzież;

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
13) przeterminowane leki i chemikalia;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady niebezpieczne.
3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt 7 - 15 należy
gromadzić w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale U Regulaminu.

4. Surowce wtórne i szkło należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone
resztkami żywności, tłuszczami, olejami lub farbami.
5. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania
wielomateriałowe należy w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.
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§ 2. Na terenie miasta Maków Mazowiecki, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku
dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg
o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż należącej do niego nieruchomości.

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w sposób
udrażniający chodnik, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tegoż przejścia należy
chodnik oczyścić na całej szerokości.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób
nieutrudniający korzystanie z jezdni, chodnika i dróg dla rowerów tj. do krawężnika.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej posesji przy użyciu
środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez użycia detergentów.

2. Naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się
pod warunkiem:
1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział II. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków,
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz warunki
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§5.1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości
zlokalizowanych w Makowie Mazowieckim należy stosować:

i porządku na terenie

nieruchomości

1) worki o pojemności od 0,06 m3 do 0,12 m3 wykonane z folii polietylenowej LDPE lub PEHD oraz grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka, oznaczone odpowiednimi
kolorami dla każdej z frakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, bioodpady) oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) worki przystosowane do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
3) pojemniki o pojemności 0,06 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;
4) pojemniki o pojemności 0,12 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;
5) pojemniki o pojemności 0,24 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;
6) pojemniki o pojemności 0,36 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;
7) pojemniki o pojemności 0,66 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 4 kółkami;
8) pojemniki o pojemności 1,1 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 4 kółkami;
9) kontenery o pojemności 5 m3.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach koloru czarnego lub
szarego, oznaczonych napisem „ODPADY ZMIESZANE”, bądź w workach koloru czarnego.
3. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy gromadzić
w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”.

4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła w tym
odpady opakowaniowe ze szkła należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych
napisem „SZKŁO”.
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5. Frakcje odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3-5, w skład których wchodzą odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”.

6. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru
brązowego oznaczonych napisem „BIO”.
7. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gromadzenie:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa
w ust. I pkt. 3-8;
2) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 5 (papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) następuje w pojemnikach,o których mowa ust. 1 pkt 3-8;

3) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 (bioodpady) następuje w:

a) pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 - z zastrzeżeniem lit. b;

b) workach, o których mowa wust.l pkt 1- dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych.
8. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz na
nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którew części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gromadzenie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa
ust. 1 pkt 3-8 lub w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
2) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 5 (papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) następuje w workach, o którychw mowa w ust. 1 pkt 1.
3) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa 1 § 1 ust. 2 pkt 6 (bioodpady) następuje w:

a) pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 - z zastrzeżeniem lit. b;
b) workach, o których mowa wust.l pkt 1 - dotyczy wyłącznie odpadów pochodzącychz pielęgnacji
terenów zielonych.

9. Na nieruchomościach, na których
gromadzenie:

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa
w ust. 1 pkt. 3-8 lub w workach o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 5 (papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) następuje w pojemnikach,o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 lub
w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w§ 1 ust. 2 pkt 6 (bioodpady) następuje
w pojemnikach, o których mowa w ust. I pkt 3-8 lub w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

10. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 8 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich
opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

11. Pojemności oraz ilości pojemników, kontenerów, worków należy dostosować do:
1) częstotliwości, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów;

2) rodzaju zabudowy, na której powstają odpady;
3) częstotliwości odbioru danego rodzaju odpadów.
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12. Pojemniki, kontenery oraz worki powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela,
uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych - 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik/worek
o pojemności 0,06 m3 na każdą nieruchomość;

2) dla żłobków, przedszkoli, szkół wszelkiego typu oraz budynków użyteczności publicznej - 3 litry na każde
dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;
3) dla lokali handlowych - 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden
pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 na lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden
pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3; dotyczy to także ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik/worek 0,06 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji
- 20 litrów na jedno łóżko;

9) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego
roku i 5 litrów poza tym okresem.
13. W przypadkach określonych w ust. 12 pkt 3 i 4, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza (w tym
sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 12 pkt 5 i 6, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem,
ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, jednak co najmniej jeden o pojemności 0,03 m3.

14. Tereny przeznaczone do użytku publicznego są wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów według
następujących kryteriów:
1) na chodnikach, parkingach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, ciągach spacerowych:
a) kosze uliczne o pojemności od 0,03 m3 do 0,075 m3;

b) odległość pomiędzy koszami na drogach publicznych i w parkach oraz ciągach spacerowych powinna
być dostosowana do natężenia ruchu pieszego, jednak nie powinna przekraczać I 50 m;
c) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2) na terenach osiedlowych należy stosować kosze o pojemności od 0,03 m3 do 0.075 m3;
3) na targowiskach, cmentarzach, w centrach handlowych należy stosować pojemniki/kontenery o pojemności
zgodnej z ust. 1.
§ 6. 1. Pojemniki, kontener}' oraz worki do zbierania odpadów powinny być ustawiane w granicach
nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,
w miejscach umożliwiających bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
W przypadku budynków wielolokalowych właściciele nieruchomości, na których są zlokalizowane powinni
dodatkowo:

1) zapewnić dojście o szerokości min. 1,5 m umożliwiające swobodny dostęp użytkowników korzystających
z pojemników tam umieszczonych oraz ich transport w celu wsypania odpadów do pojazdów
transportujących odpady;

2) zapewnić dostęp do tych miejsc osobom niepełnosprawnym.
2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1, pojemniki
oraz worki powinny być umieszczone przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed
terminem odbioru.
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3. Jeżeli pojemniki/kontenery nie są wyposażone w mechanizmy umożliwiające zamknięcie, powinny być
umieszczane w miejscach uniemożliwiających przedostanie się do ich wnętrza wód opadowych.
§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników/kontenerów/worków
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz miejsc do gromadzenia odpadów
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników/kontenerów/worków o określonych oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych;
2) zamykanie pojemników oraz kontenerów wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem
wód opadowych oraz zwierząt;

3) poddawanie pojemników, kontenerów oraz miejsc do gromadzenia odpadów co najmniej dwa razy w roku
czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników/kontenerów/worków proporcjonalnie do potrzeb w celu
niedopuszczenia do ich przepełnienia;
5) zabezpieczanie worków przed dostępem wód opadowych oraz wysypywaniem się z nich zawartości;

6) utrzymywanie miejsc do gromadzenia odpadów w stanie czystości, nie dopuszczając do zalegania odpadów
poza pojemnikami/kontenerami/workami.
Rozdział III. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. I. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów
nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Szkło, papier, metale,
opakowania
wielomateriało we,
tworzywa sztuczne
Bioodpady

komunalnych

z terenu

Nieruchomości
zabudowane
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz
nieruchomości
zabudowane
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi, które
w części stanowią
nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy,
a w części
nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają odpady
komunalne
nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie

Nieruchomości
zabudowane budynkami
wielolokalowymi, na
których zamieszkują
mieszkańcy oraz
nieruchomości
zabudowane budynkami
wielolokalowymi, które
w części stanowią
nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy,
a w części
nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają odpady
komunalne

Nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają odpady
komunalne

nie rzadziej niż raz na
tydzień

nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz na
miesiąc

nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz na
miesiąc

1) w okresie od kwietnia
do października nie
rzadziej niż raz na dwa
tygodnie;

nie rzadziej niż raz na
tydzień

1) w okresie od kwietnia
do października nie
rzadziej niż raz na dwa
tygodnie;
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2) w okresie od listopada
do marca nie rzadziej niż
raz na miesiąc
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
zużyte akumulatory oraz
zużyte opony
Zużyte baterie,
tekstylia i odzież,
odpady niekwalifikujące
się do odpadów
medycznych powstałe
w gospodarstwie
domowym w wyniku
przyjmowania produktów
leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu
substancji we krwi,
w szczególności igły
i strzykawki,
przeterminowane leki,
chemikalia, odpady
budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady
komunalne,
odpady niebezpieczne.

nie rzadziej niż dwa razy w roku

2) w okresie od listopada
do marca nie rzadziej niż
raz na miesiąc
za każdym razem,
w przypadku zaistnienia
potrzeby pozbycia się
odpadu

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

3. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w § 5 ust. 14 musi być dostosowana do potrzeb,
jednak nie powinna być rzadsza jak trzy razy w tygodniu w przypadku pojemników wymienionych
w § 5 ust. 14 pkt 1 i 2 oraz raz w tygodniu w przypadku pojemników wymienionych w § 5 ust. 14 pkt 3.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się
z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący
gromadzenie odpadów w pojemnikach/workach i przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru
działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie, przedsiębiorcy wskazanemu wust. 1, szkła, papieru, metali, opakowań
wielomateriałowych oraz tworzyw sztucznych w pojemnikach/workach z uwzględnieniem zapisów § 5;
2) wystawienie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych akumulatorów przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy altankach
śmietnikowych w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, w terminach podanych w powszechnie
udostępnionym przez Miasto Maków Mazowiecki harmonogramie; harmonogram dostępny jest na stronie
internetowej www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie
Mazowieckim; poza terminami podanymi w harmonogramie w/w odpadów można pozbyć się, poprzez
dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ponadto zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte akumulatory można przekazywać podmiotowi zbierającemu takie
odpady, albo do miejsc odbioru tych odpadów prowadzonych m.in. przez sprzedawcę; informację
o podmiotach
zbierających
zużyty
sprzęty
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
www.makowmazowiecki.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także u sprzedawców detalicznych
i hurtowych tego sprzętu;
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3) przekazanie następujących odpadów tj:
a) przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek do
pojemników ustawionych w punktach zbiórki - aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Maków
Mazowiecki, których adresy są dostępne na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim;

b) zużytych baterii do pojemników ustawionych w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta
Maków Mazowiecki, których adresy są dostępne na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych;

c) tekstyliów i odzieży do kontenerów rozmieszczonych na terenie miasta Maków Mazowiecki lub do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
d) odpadów niebezpiecznych, w szczególności: farb, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin,
aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po
tych substancjach, przepracowanego oleju, zużytych kartridży i tonerów, lamp fluorescencyjnych
i innych odpadów zawierających rtęć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4) gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia prac remontowych w workach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 lub w kontenerach wskazanych
w § 5 ust. 1 pkt 9 i przekazywanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Bioodpady powstałe na nieruchomościach:
1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz na nieruchomościach zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne mogą być poddawane kompostowaniu w kompostowniku przydomowym lub
w przypadku jego braku gromadzone w workach (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych) lub
w pojemnikach (pozostałe bioodpady) oraz przekazywane przedsiębiorcy wskazanemu w ust. 1 albo
dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dotyczy tylko odpadów
gromadzonych w workach);

2) zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na
nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne gromadzone są w workach (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów
zielonych) oraz w pojemnikach (pozostałe bioodpady) i przekazywane przedsiębiorcy wskazanemu
w ust. 1 albo dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dotyczy tylko
odpadów gromadzonych w workach).
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobowiązani są do gromadzenia odpadów w sposób określony w § 9 oraz przekazywania ich na podstawie
indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

2. Bioodpady powstałe na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne należy gromadzić w pojemnikach/workach oraz przekazywać na podstawie indywidualnej umowy
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych są zobowiązani do opróżniania zbiorników
bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż
jeden raz na dwa miesiące.
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2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli
nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Maków
Mazowiecki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

Rozdział IV. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§12. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady powstające w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania należy przekazywać do instalacji
komunalnych.

2. Odpady zbierane selektywnie należy przekazywać do instalacji lub podmiotów zbierających te odpady.
§ 13. 1. Zapewnia się selektywne zbieranie odpadów poprzez:

1) zbieranie selektywne u źródła;

2) punkty selektywnego zbierania odpadów
elektrycznego i elektronicznego.

komunalnych oraz miejsca zbiórki

zużytego

sprzętu

2. W ramach organizacji zbierania odpadów komunalnych obligatoryjnym zadaniem własnym Miasta
Maków Mazowiecki jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

Rozdział V. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku
§ 14. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona
i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar, zaś osoby
utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć
je przed wydostaniem się z lokalu.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt.
3. Psy należy wyprowadzać na syczy, a należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras,
dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
§15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego.

2. Obowiązek określony
niepełnosprawnym.

w ust. 1 nie dotyczy

psów

przewodników

i psów

asystujących

osobom

§ 16. Na terenie miasta Maków Mazowiecki zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności
publicznej, o ile wynika to z oznakowania obiektu - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających
z pomocy psów
przewodników
oraz obiektów
przeznaczonych
dla
zwierząt.
Rozdział VI. Wymagania odnośnie
wyłączonych z produkcji rolniczej

utrzymywania

zwierząt

gospodarskich

na

terenach

§17. 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe
i ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Prawa
budowlanego;
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2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach
są przestrzegać zapisy niniejszego Regulaminu, a ponadto:

wymienionych

w ust. 2,

zobowiązani

1) składować obornik w odległości, co najmniej 20 metrów od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiedniej nieruchomości;

2) pszczoły
należy
trzymać
od granicy nieruchomości.

w ulach,

ustawionych

w odległości,

co

najmniej

10 metrów

§ 18. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy
lub ściółki
pozostawionych
na
ulicach,
placach
i innych
miejscach
publicznych.
Rozdział VII. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 19. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami: użyteczności publicznej,
mieszkalnymi wielolokalowymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
§ 20, Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w kwietniu oraz listopadzie.

§21. Traci moc uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Maków Mazowiecki.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Maków Mazowiecki
Do zakresu działań i zadań gminy należy m.in. utrzymanie czystości i porządku (art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
Uszczegółowienie tychże czynności znajduje swoje miejsce w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010). Ustawa ta precyzuje m.in.
zadania gmin, a także obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. Realizacji zadań gminy oraz obowiązków właścicieli nieruchomości
w tym zakresie służy akt prawa miejscowego - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.
Zgodnie z rzeczoną ustawą dokument ten ma określać szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy dotyczące:
• selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
• selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych
o których mowa powyżej, a także odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
odpadów tekstyliów i odzieży,
» uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
• mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
» rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
» utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
► częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
» innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
• obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;
• wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
• wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

W wyniku analizy zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków
Mazowiecki przyjętego uchwałą Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
25 października 2019 r. postanowiono o wprowadzeniu zmian redakcyjnych, porządkujących
i uszczegóławiających.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, jego
opracowanie oraz przyjęcie jest obligatoryjne. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Maków Mazowiecki został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.
Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim jest
konieczne i w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Numer załącznika

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
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UCHWAŁA NR XVII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe
na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w każdej ilości;

2) odpady szkła, odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpady z tworzyw
sztucznych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Maków Mazowiecki - w każdej ilości;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte
baterie i akumulatory, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne zebrane
w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków
Mazowiecki - w każdej ilości;

4) bioodpady zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Maków Mazowiecki - w każdej ilości.
§ 2. Odpady powstałe na nieruchomościach, o których mowa w § 1 posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki, będą
traktowane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie rzadziej
niż raz na tydzień.
§ 4. Odpady szkła, papieru, metali, opakowań wielomateriałowych oraz tworzyw sztucznych odbierane są:
1) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz z nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które w części stanowią nieruchomości,

Id: 6A6ACADD-55E0-4322-9140-99F73D0C2547. Podpisany

Strona 1

.......

na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory
oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości o których mowa w § 1 nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§6. 1. Bioodpady odbierane są z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części
stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Bioodpady odbierane są z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oraz z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 7. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3 - 6 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Maków Mazowiecki zawarło umowę na odbieranie odpadów,
udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany oraz dostępnym na stronie
internetowej www.makowmazowiecki.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

2. Poza harmonogramem, o którym mowa wust. 1, odpady wymienione w§ 4- 6, pochodzące
z nieruchomości o których mowa w § 1 można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na zasadach określonych w § 8.
§8. l.Na terenie miasta Maków Mazowiecki ustanawia się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ulicy Moniuszki 121, zwany dalej PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne z nieruchomości, o których mowa w § 1 gromadzone
w sposób selektywny obejmujące w szczególności:
1) farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki
do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, przepracowany olej, zużyte kartridże
i tonery, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyte opony;
6) tekstylia i odzież;

7) bioodpady;
8) szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.
3. W PSZOK nie będą przyjmowane:
1) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, wełnę mineralną, styropian budowlany;

2) odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały na nieruchomościach, o których mowa
w § 1;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ani zanieczyszczone.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny w następujących dniach tygodnia:
1) poniedziałki, środy, piątki, soboty - w godzinach od 8.00 do 14.00;

2) wtorki, czwartki - w godzinach od 10.00 do 17.00.
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5. Informacja
o godzinach
otwarcia
PSZOK
umieszczona jest
na
stronie
internetowej
www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 2, które zostały dostarczone do PSZOK przez ich
wytwórców.
§ 9. 1. Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można wrzucać do pojemników
ustawionych w punktach zbiórki - aptekach zlokalizowanych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
pod następującymi adresami:

1) ul. Rynek 15 A;
2) ul. Polna 11;

3) ul. Mickiewicza 25;
4) ul. Moniuszki 46;

5) ul. Witosa 2;
6) ul. I Maja 12.

2. Informacja o dniach i godzinach otwarcia w/w punktów umieszczona jest na stronie internetowej
www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
§ 10. Zużyte baterie, poza sposobem zagospodarowania wskazanym w § 8, można wrzucać do pojemników
ustawionych w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta Maków Mazowiecki, których adresy oraz
godziny otwarcia są dostępne na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
§ 11. Miasto Maków Mazowiecki przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie:

1) wyposażenia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w worki służące do gromadzenia papieru, szkła, metali,
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych oraz w pojemniki służące do gromadzenia pozostałych bioodpadów;

2) wyposażenia nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki służące do gromadzenia papieru, szkła, metali,
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów (z wyłączeniem bioodpadów
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych) oraz w worki służące do gromadzenia bioodpadów
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych.
§ 12. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu
Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
1) pisemnie,

2) telefonicznie - 29/71 71 002
3) elektronicznie na adres urzad@makowmazowiecki.pl

- nie później niż do 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości.

§ 13. Traci moc uchwała nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 października
2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Urzędowym

Województwa

Mazowieckiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dllanńsz
Artur MIjecżnikowski

Id: 6A6ACADD-55E0-4322-9140-99F73D0C2547. Podpisany

Strona 4

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), gmina m.in. odpowiedzialna jest za zorganizowanie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowo gmina może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W tym celu rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

W związku z tym, iż postanowiono o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zachodzi konieczność zmiany
niniejszej uchwały. Ponadto wydłużony został termin na zgłaszanie przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do 7 dni od dnia zaistnienia
nieprawidłowości.

Przedkładana Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim uchwała przedstawia szczegółowy sposób
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, co jest zgodne z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W uchwale określono:
- rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych,
- terminy odbierania odpadów,
- sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- zabezpieczenie przez Miasto Maków Mazowiecki wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim jest konieczne
i w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Numer załącznika

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Załącznik Nr......... $.............
do Protokołu Nr ...YJ/.ll.......

z dnia

Uchwała numer XVII/124/2019 "Uchwała w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem
za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 12.12.2019 12:35:46

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr..........................

do Protokołu Nr

UCHWAŁA NR XVII/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
§ 4. Deklarację, o której mowa w § 2 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
odpadów komunalnych;

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
§ 5. I. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 właściciel nieruchomości może:
1) złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200
Maków Mazowieckim;

2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200
Maków Mazowiecki;
3) złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
§ 6. 1. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa
w § 1, w formacie XML określa załączniki Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa
w § 2, w formacie XML określa załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca
2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodni czący Rady
Miejjskiej

Artur
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/125/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 grudnia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a także ich współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych osób władających nieruchomościami; jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd
nie został wybrany
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

EJ zmiana aktualnej deklaracji od dnia.....................................................................

□ pierwsza deklaracja

Uzasadnienie zmiany deklaracji:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
właściciel/wspólwłaściciel

□
użytkownik wieczysty

□
zarządca/użytkownik

□
inny podmiot władający nieruchomością

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

□

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
‘dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi “dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Nazwisko i imię* / pełna nazwa”

Telefon kontaktowy

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP”

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(UWAGA! WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

F. INFORMACJA 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (należy zaznaczyć TAK w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub NIE - w przypadku braku kompostownika)
□

□

TAK

NIE

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
G2. Miesięczna stawka opłaty (zł/osobę)

zł

G3. Razem (G1 x G2)

zł

G4. Miesięczna kwota zwolnienia w przypadku posiadania
kompostownika (zł/osobę)

zł

G5. Razem (G1 x G3)

zł

G6. Należność miesięczna (G3- G5)

zi

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że.
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w
Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/125/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 grudnia 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, a także ich współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również innych osób władających
nieruchomościami: jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany

Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul, Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

EZI zmiana aktualnej deklaracji od dnia.....................................................................

EJ pierwsza deklaracja

Uzasadnienie zmiany deklaracji:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
właściciel/współwłaściciel

□

□

□

użytkownik wieczysty

zarządca/użytkownik

inny podmiot władający nieruchomością

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

□

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi “dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Nazwisko i imię* / pełna nazwa’*

Telefon kontaktowy
Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(UWAGA! WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

F. INFORMACJA 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (należy zaznaczyć TAK w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub NIE - w przypadku braku kompostownika)

□

□

TAK

NIE

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

G2. Miesięczna stawka opłaty (zł/osobę)

zł

G3. Razem (G1 x G2)

zł

G4. Miesięczna kwota zwolnienia w przypadku posiadania
kompostownika (zł/osobę)

zł

G5. Razem (G1 x G4)

zł

G6. Powierzchnia użytkowa lokalu (m2) (dotyczy części
niezamieszkałej nieruchomości)
G7. Stawka za m2 powierzchni użytkowej lokalu (dotyczy części
niezamieszkałej nieruchomości)

zł

G8. Razem (G6 x G7)

zł

G9. Należność miesięczna (G3-G5+G8)

zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data)
ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

Objaśnienia:
1)

2)

(czytelny podpis)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów
komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w
Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/125/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Dokument>
<OpisDokumentux/OpisDokumentu>
<DaneDokumentu></DaneDokumentu>
<TrescDokumentu>
<Podmiot>
<RodzajPodmiotux/RodzajPodmiotu>
<TypPodmiotux/TypPodmiotu>
<NazwiskoNazwaPelnax/NazwiskoNazwaPelna>
<Telefonx/Telefon>
<Peselx/Pesel>
<Regonx/Regon>
<Nipx/Nip>
<AdresZamieszkaniaSiedziby>
<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>
<KodPocztowyx/KodPocztowy>
<Miejscowoscx/Miejscowosc>
</AdresZamieszkaniaSiedziby>
</Podmiot>
<Deklaracja>
<RodzajDeklaracjix/RodzajDeklaracji>
<RodzajDatax/RodzajData>
<PowodZlozeniaNowejDeklaracji/>
<AdresNieruchomosci>
<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>
</AdresNieruchomosci>
<Kompostownikx/Kompostownik>
<LiczbaMieszkancowx/LiczbaMieszkancow>
<StawkaOsobax/StawkaOsoba>
<RazemStawkaOsobax/RazemStawkaOsoba>
<KwotaZwolnieniaOsobax/KwotaZwolnieniaOsoba>
<RazemKwotaZwolnieniaOsobax/RazemKwotaZwolnieniaOsoba>
<KwotaMiesiecznax/KwotaMiesieczna>
</Deklaracja>
</TrescDokumentu>
</Dokument>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
xmlns:meta="http://crd. gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/ >
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd"/ >
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/osoba.xsd"/ >

<xs:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xs:element ref="ds:Signature" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodmiotTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="TypPodmiotu" type="TypPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/>
<xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>
<xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/>
<xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RegonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TelefonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/>
<xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/>
<xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kompostownik" type="WyborTyp"/>
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positivelnteger"/>
<xs:element name="StawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemKwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="WyborTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI1/125/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Dokument>
<OpisDokumentux/OpisDokumentu>
<DaneDokumentu></DaneDokumentu>
<TrescDokumentu>
<Podmiot>
<RodzajPodmiotux/RodzajPodmiotu>
<TypPodmiotux/TypPodmiotu>
<NazwiskoNazwaPelnax/NazwiskoNazwaPelna>
<Telefonx/Telefon>
<Peselx/Pesel>
<Regonx/Regon>
<Nipx/Nip>
<AdresZamieszkaniaSiedziby>
<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>
<KodPocztowyx/KodPocztowy>
<Miejscowoscx/Miejscowosc>
</AdresZamieszkaniaSiedziby>
</Podmiot>
<Deklaracja>
<RodzajDeklaracjix/RodzajDeklaracji>
<RodzajDatax/RodzajData>
<PowodZlozeniaNowejDeklaracji/>
<AdresNieruchomosci>
<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>
</AdresNieruchomosci>
<Kompostownikx/Kompostownik>
<LiczbaMieszkancowx/LiczbaMieszkancow>
<StawkaOsobax/StawkaOsoba>
<RazemStawkaOsobax/RazemStawkaOsoba>
<KwotaZwolnieniaOsobax/KwotaZwolnieniaOsoba>
<RazemKwotaZwolnieniaOsobax/RazemKwotaZwolnieniaOsoba>
<PowierzchniaLokalux/PowierzchniaLokalu>
<StawkaM2x/StawkaM2>
<RazemStawkaM2x/RazemStawkaM2>
<KwotaMiesiecznax/KwotaMiesieczna>
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</Deklaracja>
</TrescDokumentu>
</Dokument>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
xmlns:meta=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# ">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
schemaLocation-"http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd"/ >
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/osoba.xsd"/ >

<xs:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodmiotTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="TypPodmiotu" type="TypPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/>
<xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>
<xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/>
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<xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RegonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TelefonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/>
<xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/>
<xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kompostownik" type="WyborTyp"/>
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positivelnteger"/>
<xs:element name="StawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemKwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="xs:positivelnteger"/>
<xs:element name="StawkaM2" type-'xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaM2" type="xs:decimal"/
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="WyborTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 6n. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
1)

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości;

2)

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Określenie nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi ma
na celu dostosowanie ich do znowelizowanych przepisów rzeczonej ustawy. Wprowadzenie nowych
wzorów deklaracji wynika również z objęcia przez Miasto systemem gospodarki odpadami nieruchomości,
które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Główne zmiany to:

- wprowadzenie punktu dotyczącego posiadania kompostownika,

- brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów,
- umożliwienie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim jest

konieczne i w pełni uzasadnione.

przewodnika^
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Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr ...........................
do Protokołu Nr ...XW.I.......

z dnia

Uchwała numer XVII/125/2019 "Uchwała w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej" została podjęta następującą proporcją
głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 12.12.2019 12:39:44

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu byi Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr.......KW.............
do Protokołu Nr

z dnia

-

UCHWAŁA NR XVII/126/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.
uchylająca Uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. I pkt. 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia
2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483)
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji
komunalnych z późniejszymi zmianami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/126/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckiem
z dnia 12 grudnia 2019 roku

uchylającej Uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych z późniejszymi zmianami

Uchwała uchyla Uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
emisji obligacji komunalnych z późniejszymi zmianami.
Podjęcie uchwały związane jest z koniecznością zmiany zapisów uchwały w zakresie
wykupu obligacji. Kolejna zmiana uchwały spowodowała by nieczytelność zapisów dlatego
bardziej zasadne jest uchylenie w/w uchwały i podjęcie nowej uchwały w sprawie emisji obligacji.
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Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr ...
do Protokołu Nr ...Zil/J.l.......

z dnia

Uchwała numer XVII/126/2019 "Uchwała uchylająca Uchwałę Nr
XV/108/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych z późniejszymi zmianami " została podjęta
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0,
wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 12.12.2019 12:43:01

Radni zagłosowali jak poniżej:
jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
fan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
Id: 546377D8-3E10-4529-A4A1-02CCF1F8E610. Podpisany
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Załącznik Nr....

___ ...

do Protokołu Nr .
z dnia ../!<£. ^2,'

UCHWAŁA NR XVII/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia
2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483)
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Maków Mazowiecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1 000
(jeden tysiąc) sztuk o wartości nominalnej 700,00 PLN (siedemset złotych) każda, na łączną kwotę 700.000,00
PLN (siedemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji
nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób lub
indywidualnego adresata.
3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku wjednej serii B19 na kwotę 700.000,00 zł zterminem
wykupu od daty emisji zgodnie z harmonogramem:

a) z każdej obligacji serii B19 w 2020 r. zostanie wykupione 10,00 zł, wartość wykupu wyniesie 10 000,00 zł
(1 000 szt. obligacji x 10,00 zł),

b) z każdej obligacji serii B19 w 2021 r. zostanie wykupione
100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),

100,00 zł, wartość wykupu wyniesie

c) z każdej obligacji serii B19 w 2022 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł
(1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),

d) z każdej obligacji serii B19 w 2023 r. zostanie wykupione
100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),

100,00 zł, wartość wykupu wyniesie

e) z każdej obligacji serii B19 w 2024 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł
(1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
f) z każdej obligacji serii B19 w 2025 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł
(1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
g) z każdej obligacji serii BI9 w 2026 r. zostanie wykupione 190,00 zł, wartość wykupu wyniesie
190 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 190,00 zł).

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 700,00 PLN (siedemset
złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu.
§3. I. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji wiatach 2019- 2026 zostaną
pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Maków Mazowiecki.

2. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Maków
Mazowiecki.
§4. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych
liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście
miesięcy.
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2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze
przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§5. 1. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji
przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym
przypadającym po tym dniu.

2. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu
w celu ich umorzenia.
§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą
emisji obligacji,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/127/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckiem
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych stanowi formalny początek i
podstawę prawną procedury uruchamiania kolejnej emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej.
Wykup obligacji planuje się w latach 2020-2026. Wielkość emisji oraz terminy wykupu
ustalono uwzględniając możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych
ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy
o finansach publicznych zawarty w WPF Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026 osiąga
we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany
w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Miasta w okresie prognozy. Obligacje
to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu
terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest
zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja
obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego
wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku, a także wydatków
na oświatę. Obligacje w swej istocie są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny
kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje
możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo
w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej określa ogólne
warunki emisji, m. in. wielkość emisji, sposób emisji.

przewodniczący wady
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Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr...........................
do Protokołu Nr.... ...............
z dnia JLłŁfc&.Ź'

Uchwała numer XVII/127/2019 "Uchwała w sprawie emisji obligacji
komunalnych " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem
za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 12.12.2019 12:44:49

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Pigtek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Załącznik Nr...................
do Protokołu Nr

UCHWAŁA NR XVII/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez
konwersję wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie
Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn, zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. (dalej jako
„Spółka”) poprzez dokonanie konwersji wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki wobec Spółki w kwocie
545.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z tytułu:
1) niespłaconej pożyczki zgodnie z umową pożyczki z dnia 5 lipca 2018 r. w wysokości 295.000,00 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

2) niespłaconej raty pożyczki zgodnie z umową pożyczki Nr WF.3051.1.2019 z dnia 27 września 2019 r.
w kwocie 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

-na utworzenie 1090 (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych) każdy w Spółce.
2. Wyraża się zgodę na potrącenie wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki w trybie art. 14 § 4 zd.
2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) w kwocie
545.000,00 zl (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z wierzytelnością Spółki w stosunku do
Miasta Maków Mazowiecki z tytułu obowiązku opłacenia obejmowanych 1090 (słownie: jeden tysiąc
dziewięćdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
§ 2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki 1090 (słownie: jeden tysiąc
dziewięćdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 545.000,00 zł
(słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/128/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o.
poprzez konwersję wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą
w Makowie Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie
Mazowieckim

Przedłożonym projektem Uchwały, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim wyraża zgodę
na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez konwersję
wierzytelności na udziały. Działanie takie - konwersja wierzytelności na udziały - to specyficzne
potrącenie umowne. Przedmiotem porozumienia między obu wierzycielami jest tu umorzenie
wierzytelności poprzez spłacenie jej (nabycie) udziałami w podwyższonym kapitale zakładowym.
Z tytułu konwersji przedmiotowych wierzytelności Miasto Maków Mazowiecki obejmie 1090
udziałów po 500,00 zł każdy na łączną kwotę 545.000,00 zł.
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Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr
do Protokołu Nr ...fffjflj.......
z dnia

Uchwała numer XVII/128/2019 "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o.
poprzez konwersję wierzytelności Miasta Maków Mazowiecki i Spółki
JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz
wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z
siedzibą w Makowie Mazowieckim" została podjęta następującą
proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 12.12.2019 12:51:18

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Iolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się
1.

Jestem przeciw
BRAK

KrzysztofAdam Ogar

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
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