
Uchwała Nr X/85/2019
Rady Gminy w Miedznie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia
wysokości stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w
kompostowniku przydomowym

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

§ 1.  Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy  jako  iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  ustalonej  stawki
opłaty.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19 zł miesięcznie od
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2.  Ustala  się  stawkę  opłaty  podwyższonej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości
57 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§  3. Ustala  się  zwolnienie  z  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  kompostujących  bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł miesięcznie od stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr IX/75/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

                     Maciej Batorowicz



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) rada gminy została upoważniona i zobowiązana do określenia, w drodze uchwały
stanowiącej  akt  prawa  miejscowego  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
i ustalenia  wysokości  stawki  tej  opłaty  oraz  zwolnienia  w części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na terenie gminy
Miedzna  zaistniała  konieczność  zmiany  stawek  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  W
projekcie  niniejszej  uchwały,  zostało zaproponowane podwyższenie  stawki  opłaty zarówno w stosunku do
mieszkańców segregujących odpady jak i do mieszkańców, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji.
Ponadto  zaproponowano  zwolnienie  z  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  tytułu
posiadania na nieruchomości kompostownika.  
Przy określeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych wzięto pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Miedzna,
- ilość wytworzonych na terenie gminy Miedzna odpadów komunalnych,
-  koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  (tj.  odbierania,  transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, obsługi administracyjnej systemu).


