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
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 (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 2010 ze zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy:
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 21,00 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
10,50 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 jedno rodzinną 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. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną
nieruchomość wynosi 42,00 zł miesięcznie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej
w Mroczy z dnia 27 września 2019 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. 5216 z dnia
03 października 2019r.).

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1579
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie 01 kwietnia 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 oraz zasad
współpracy z podmiotami, w których zagospodarowywane są m.in. odpady zmieszane z naszej Gminy.
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 będą obowiązywały od 01 stycznia 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 za stawkę podstawową opłaty przyjmuje się obligatoryjnie stawkę ustaloną za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane w sposób selektywny. Od 01 stycznia
2020 r. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji, a stawki będą 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 będą
zbierane w sposób selektywny, obowiązuje wyższa stawka opłaty, która wynosić będzie od 01 stycznia
2020r. 32,00 zł miesięcznie.
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.
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. 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 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 zrównoważą 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.
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