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UCHWALA Nr 214/XXIII/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 26 pazdziernika 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia stawki takiej opiaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.),

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

utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w

Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1.

Dokonuje sie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

taki sposob, ze w przypadku nieruchomosci, na ktorej zamieszkuja^ mieszkancy, miesieczna

optata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkaricow

zamieszkujacych dana^ nieruchomosc oraz stawki opiaty ustalonej w § 2.

§2.

Ustala sie stawke opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokosci 6,50 zl od

osoby zamieszkujacej dana^ nieruchomosc.

§3.

^ Ustala si? nizsza^ stawke opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jezeli odpady sq.

zbierane i odbierane w sposob selektywny, w wysokosci 4,00 zl miesiecznie.

§4.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§5.

1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1.01.2013 r.
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UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszla w zycie nowelizacja ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996

r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Zgodnie z tym aktem prawnym gmina jest

obowiazana do zorganizowania systemu odbioru odpadow komunalnych od wlasciceli

nieruchomosci zamieszkalych.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy rada miejska w drodze uchwaly decyduje w jaki

sposob b?dzie naliczana oplata za odpady. Ustawodawca dal mozliwosc wyboru jednej

sposrod 3 metod naliczania opiaty za odpady komunalne, uzalezniajqc jq od:

a) Liczby mieszkaricow zamieszkujacych danq nieruchomosc, lub

b) Ilosci zuzytej wody z danej nieruchomosci, lub

c) Powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada miejska moze takze uchwalic jednq stawk? opiaty od gospodarstwa domowego.

Przygotowujac projekt uchwaly przyj?to metod? naliczania opiaty od liczby

mieszkaricow zamieszkujacych danq nieruchomosc. O wyborze tej metody zdecydowano,

biorqc pod uwag? wyniki ankiet, rozpowszechnionych wsrod mieszkaricow gminy w sierpniu

br. Jednq podstawowych informacji jaka miala bye przekazana bylo wiasnie ustalenie, za

ktorq z metod naliczania opiaty za gospodarowanie odpadow opowiadajq si? mieszkaricy, a

takze czy stosujq lub przewidujq stosowanie selektywnej zbiorki odpadow. W terminie do

24.08.2012 r. uzyskano od mieszkaricow 313 ankiet. W 123 ankietach (t.j. 39,29%)

mieszkaricy opowiedzieli si? za metody naliczania optat na podstawie liczby mieszkaricow

zamieszkujacych danq nieruchomosc, w 96 ankietach (30,67%) o obliczaniu dla gospodarstwa

domowego, w 35 (11,18%) uzalezniono jq od ilosci zuzytej wody w danej nieruchomosci, w 8

(2,56%) natomiast od powierzchni lokalu mieszkalnego. W 51 (16,30%) ankietach nie

zaznaczono odpowiedzi na to pytanie.

Biorac pod uwag? wyniki przeprowadzonej ankiety przygotowano uchwat? o

naliczeniu opiaty od liczby mieszkaricow zamieszkujacych danq nieruchomosc.


