UCHWAŁA NR XXIII/186/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza
Na podstawie art. 6j ust. 2a i art. 6k ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 2010 ze zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.
Ustala się, że w okresie od 01 września 2020r. do 31 grudnia 2020r. stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
wynoszą:
a) jeżeli nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym zamieszkują nie więcej
niż 4 osoby, a właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 26,00 zł miesięcznie,
b) jeżeli nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym zamieszkują więcej
niż 4 osoby, a właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi
13,00 zł miesięcznie.
2. Ustala się, że w okresie od 01 stycznia 2021r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynoszą:
a) jeżeli nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym zamieszkują nie więcej
niż 4 osoby, a właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 28,00 zł miesięcznie,
b) jeżeli nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym zamieszkują więcej
niż 4 osoby, a właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi
14,00 zł miesięcznie.
§ 2.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady
komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych:
a) jeżeli nieruchomość jednorodzinną zamieszkują nie więcej niż 4 osoby, a właściciel nieruchomości wypełnia
obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zwolnienie z części opłaty za każdą
osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 2,00 zł miesięcznie,
b) jeżeli nieruchomość jednorodzinną zamieszkują więcej niż 4 osoby, a właściciel nieruchomości wypełnia
obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zwolnienie z części opłaty za piątą
i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 1,00 zł miesięcznie.
§ 3. 1.
Ustala się, że w okresie od 01 września 2020r. do 31 grudnia 2020r. podwyższona stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, wynosi 52,00 zł miesięcznie, za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
2. Ustala się, że w okresie od 01 stycznia 2021r. podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi
56,00 zł miesięcznie, za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
§ 4.

1) Zmiany

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 150, 284 oraz 875
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§ 5.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy
Mrocza (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poz. 870 z dnia
12 lutego 2020r.).
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie 01 września 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy
Jarosław Odrobiński
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Uzasadnienie
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na zmiany w przepisach, na rynku pracy i usług
polegających między innymi na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zasad współpracy
z podmiotami, w których zagospodarowywane są m. in. odpady zmieszane z naszej Gminy oraz bardzo
dużym wzrostem ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości. W związku z rosnącymi
kosztami pracy, jak i rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych, konieczne staje się
podwyższenie stawek obowiązujących na terenie Gminy Mrocza. Stawki, które obecnie obowiązują od
01 kwietnia 2020r. z pewnością nie zagwarantują realizacji zadania własnego gminy, polegającego na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów kom. odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Mrocza oraz wielu innych zadań związanych z gospodarką odpadami.
Obecnie wszyscy mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, a stawki przez pierwsze trzy miesiące br. wynosiły 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość (dotyczy nieruchomości, które zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby) oraz
8,00 zł miesięcznie od każdej piątej i następnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (dotyczy
nieruchomości, które zamieszkuje więcej niż 4 osoby). W przypadku, gdy odpady nie były zbierane
w sposób selektywny, obowiązywała wyższa stawka opłaty, która wynosiła od 01 stycznia 2020r. do
31 marca 2020r. 32,00 zł miesięcznie. Powyższe stawki uchwałą nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej
w Mroczy zostały od 1 kwietnia 2020r. podwyższone, i wynoszą obecnie 21,00 zł miesięcznie od każdej
osoby zamieszkującej daną nieruchomość (dotyczy nieruchomości, które zamieszkuje nie więcej niż
4 osoby) oraz 10,50 zł miesięcznie od każdej piątej i następnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
(dotyczy nieruchomości, które zamieszkuje więcej niż 4 osoby). W przypadku, gdy odpady nie będą
zbierane w sposób selektywny, obowiązuje wyższa stawka opłaty, która od 01 kwietnia 2020r. wynosi
42,00 zł miesięcznie. Po wnikliwej analizie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Mrocza, w tym m. in. ilości odbieranych i oddawanych do zagospodarowania odpadów
komunalnych, z której jednoznacznie wynika, że bardzo drastycznie wzrosła ilość odpadów komunalnych
wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości. Analizowano również inne aspekty związane z gospodarką
odpadami, np. różnica pomiędzy ilością osób, które są zameldowane, a faktycznie zamieszkującymi
i wykazanymi w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Analizowano również problemy z prawidłowością prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów kom. przez
właścicieli nieruchomości oraz problemy z zagospodarowaniem niektórych odpadów, cenami za ich
zagospodarowanie oraz niskimi cenami uzyskiwanymi za odpady komunalne oddawane do instalacji.
W związku z powyższymi problemami podjęto już pewne kroki, np. rozpoczęto kontrole właścicieli
nieruchomości pod kątem prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów. Prowadzone są
kontrole różnic pomiędzy ilością osób, które są zameldowane, a ilością osób, które są wykazane
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednakże wszystkie te
zabiegi, nie są w stanie zapewnić wpływów tytułem opłat za gospodarowanie odpadami kom. pozwalające
na realizację zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów kom. odbieranych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrocza oraz wielu innych zadań związanych z gospodarką
odpadami. W związku z powyższym niestety konieczna jest proponowana podwyżka stawek. Należy dodać,
że proponowana podwyżka będzie obowiązywała do końca 2020r, a od 01 stycznia 2021r. stawka ta
zostanie obniżona.
Warto tu również dodać, że zwróciliśmy się z pismem, prośbą o podjęcie działań na szczeblu
ustawodawczym (Sejm, Rząd), w którym zostały przedstawione powyższe problemy oraz problemy
związane z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż
większość ww. problemów, to nie tylko problemy Gminy Mrocza.
Zgodnie ze zmianami w przepisach, art. 6k. ust. 3 ww. ustawy, stawki opłat należy ustalić w taki
sposób, że właściciele nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, muszą uiszczać opłatę w wysokości nie niższej niż dwukrotność stawki uiszczanej
przez właścicieli nieruchomości, na których odpady są zbierane w sposób selektywny. Należy jeszcze raz
dodać, że w myśl nowych przepisów wszyscy mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie ze zmianami w przepisach, art. 6k. ust. 4a ww. ustawy, zwalnia się w części z opłaty
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy odpady (bioodpady), stanowiące odpady komunalne
kompostują w kompostownikach przydomowych.
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Proponowane
w przedmiotowej
uchwale
stawki
zostały
skalkulowane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku
w gminach – wnikliwą analizą kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania
odpadów na terenie gminy w latach poprzednich i prognozami w roku bieżącym. Przy kalkulacji wysokości
opłat zgodnie z art. 6k ust.2 ww. ustawy w szczególności uwzględniono liczbę mieszkańców gminy, ilość
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami. System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje m. in. koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych;
3) zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych;
4) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
6) obsługi administracyjnej tego systemu.
Proponowane w niniejszej uchwale stawki prawdopodobnie pozwolą na realizację zadania
polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, dotyczy terenu Gminy Mrocza, jak również realizacji wielu innych zadań powierzonych
Gminie, a związanych z gospodarką odpadami. Dzięki proponowanym stawkom dochody z powyższego
systemu powinny zrównoważyć się z wydatkami, system będzie samofinansującym się, a właśnie takie jest
nasze zadanie.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Mroczy stosownej uchwały
w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy
Jarosław Odrobiński

Id: 207CC679-CBBC-46A1-B081-91B5706BBABC. Podpisany

Strona 2

