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RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 27 wrzcsnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nicruchomosci.

na ktorych nic zamieszkuja mieszkariey, a powstaja odpady komunalne

i ustaleniu stawki oplaty za pojemnik

Na podstawic art. 18 u$t. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1. art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorzadzie gminnym (l.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz, 1591 z pozn. zm.) oraz art. 6c

ust. 2. art. 6h. an. 6i pkt. 2. 6j ust. 3. art. 6 k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o

utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (l.j. Dz. IJ. z 2012 r. poz. 391). Rada Micjska \v

Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1.

Postanawia sie o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. na ktorych nie
zamieszkuja mieszkariey. a powstaja odpady komunalne.

§2.

Wlascicicle nieruchomosci polozonych na tcrcnie Miasta i Gminy Chorzele. na ktorych nie
zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne. sa obowiazani ponosic na rzccz Miasta i
Gminy Chorzele, opiate za gospodarowanie odpadami komunainymi.

§3-
Obowiazek ponoszenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunainymi powslaje. w przvpadku
nicruchomosci. o ktorych mowa w § 2. za kazdv miesiac. w ktorym na danej nieruchomosci
powstaly odpady komunalne.

§4-

IJstala sie nastepujace stawki oplaty za pojemnik z odpadami komunainymi powstalymi na nieru-
chomosciach. na ktorych nie zamieszkuja mieszkaricv:

1) pojemnik o pojemnosci do 120 I- IL00 zt?
2) pojemnik o pojemnosci powyzej 120 1do 240 1- 22;00 zl,
3) pojemnik o pojemnosci powyzej 240 1- 1100 1 - 60.0 zl.
4) pojemnik o pojemnosci powyzej 1100 1- 0.06 zl za kazdv litr pojemnika.

§ 5.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunainymi. jezcli sa zbierane i odbierane w sposob
selekiywny ulega pomniejszeniu o 2 zl w stosunku do stawek. o ktorych mowa w § 4 ninicjszej
uchwaly.

§6.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunainymi stanowi iloczyn liczby pojemnikow z odpadami
komunainymi powstalymi na danej nieruchomosci oraz stawki oplaty za pojemnik o okreslonej
pojemnosci okreslonej w § 4.

§7.

Wykonanie uchwaly powierzasie Burmistrzowi Miasta i Gminv Chorzele.

§8-

1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku U'rzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
2. Uchwala wchodzi w zvcie z dniem 1stvcznia20l3 r. ^cr^nrWi^Anv

Rady M^



Uzasadnienie:

do uchwaly Nr 201/XXII/12 Rady Micjskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 r, wsprawie postanowienia oodbieraniu odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujq mieszkancy, apowstajq odpady

komunalne i ustaleniu stawki oplaty zapojemnik

Od dnia 1hpca 2013 r. gospodarowanie odpadami komunainymi prowadzone bedzie zyodnie z
nowymi zasadami. ktore okrcslone zostaly w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu ezvstosci i
porzadku wgminach. Wprowadzone zostanie m.in. wladztwo gminy nad odpadami powstajacvmi
na jej tcrenie.

Nmiejszy projekt uchwaly postanawia o odbieraniu przez Gminc odpadow komunalnych nie
tylko od wlascicieli nieruchomosci. na ktorych zamieszkuja mieszkariey (co bedzie obligatorvjnvm
obowiazkiem ustawowym). ale rowniez o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci. na ktorych nie zamieszkuja mieszkaricv. a powstaja odpady komunalne.
Nieruchomosci. na ktorych nie zamieszkuja mieszkariey. a powstaja odpady komunalne. to miedzv
innymi placowki oswiatowe, handlowe. zdrowotne. urzedy itp. Przejecie odbioru odpadow
komunalnych od wlascicieli tych nieruchomosci, nie jest obligatoryjnc. Jednakze skorzystanie ztej
mozliwosci prawnej zapewni Gminie pelniejsza kontrole nad zagospodarowaniem odpadow
komunalnych powstajacych na jej terenic. Wspolna organizacja odbioru odpadow komunalnych z
obu rodzajow nicruchomosci przyniesie efekty zarowno ckologiczne. jak i ckonomiezne.
Zorganizowanie wspoinego odbioru odpadow przez jedna firme ograniczy halas: emisje spaiin i
innych zanieczyszczeri do srodowiska oraz ograniczy koszty odbioru odpadow. Ponadto
wyeliminowana bedzie dotychczasowa praktyka podrzucania odpadow do nie swoich pojemnikow
lub na dzikie wysypiska. System bedzie szczelny i latwicjszy wprowadzeniu kontroli.


