
Projekt

z dnia  22 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)), art. 6j ust 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust 1 pkt 1 i ust 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.2)) 
Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, 
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach 
w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2.  Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 
w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

3.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach w zabudowie 
wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 24,00 miesięcznie od mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

4.  Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 
w zabudowie wielorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,00 zł od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość

§ 3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5% opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 4. Tracą moc § 2 ust 1 uchwały Nr XI/098/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 24.11.2015 r., poz. 9422) oraz uchwała Nr IV/015/2018 z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 02.01.2019 r. poz. 15). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
01.05.2020 r. 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1696,1815, 1571. 
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w z 2019 r. poz. 1579.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. 
zm.) rada gminy jest obowiązana do dokonania, w drodze uchwały do wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Po przeanalizowaniu dostępnych metod 
proponuje się wybór metody ustalenia opłaty jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana 
nieruchomość oraz stawki opłaty. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki 
opłat. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę stanowi podstawę do ustalenia 
maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych procentowo w art. 6k ust 2a 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane 
i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody od liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość – 33,86 zł za mieszkańca (2% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się 
w wysokości nie niższej niż dwukrotność wysokości i nie wyższej niż czterokrotność wysokości stawki ustalonej 
za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny. Różnica między stawką w zabudowie jednorodzinnej 
i wielorodzinnej wynika z nieznacznie niższych kosztów transportu w zabudowie wielorodzinnej. Ponadto 
zabudowa wielorodzinna nie jest wyposażana w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Szacuje się ilość osób do 
objęcia opłatą na 9253 (zabudowa jednorodzinna – 6075, zabudowa wielorodzinna – 3178). Przewidywane koszty 
utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. szacuje się na kwotę 2536250,00 zł (przy 
założeniu cen i ilości odpadów jaką oszacowano do przetargu na okres styczeń – kwiecień 2020). Reasumując przy 
zaproponowanej metodzie oraz wysokości stawek przewiduje się, że wyliczona wysokość opłaty nie pokryje 
w pełni rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu. Różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami odbioru 
odpadów a suma wynikającą z obniżonych stawek proponuje się pokryć z budżetu Gminy Białobrzegi. Zgodnie 
z obligatoryjnym obowiązkiem dla rad gmin wynikającym z art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Wprowadzone zwolnienie w wysokości 5% 
od obowiązującej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego 
mieszkańca zostało oszacowane na podstawie analizy ilości odbieranych odpadów komunalnych wynikających ze 
sprawozdania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne za rok 2019 (158,860 Mg) oraz wartości umów na 
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. 
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