
UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty.

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej 
w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w ust. 1 w wysokości 9,00 zł od osoby.

3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,00 zł miesięcznie.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XIII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. U. 
Woj. Maz. z 2016 r., poz. 448).

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

-tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

-obsługi administracyjnej tego systemu;

-edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia
nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W dniu 23.11.2017 został rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Konsorcjum firm :

1) RDF Sp. z o.o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 ;

2) MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 za kwotę
brutto: 551.623,44 zł

Deklarację na odbiór odpadów zbieranych selektywnie złożyło 5 151 mieszkańców, brak segregacji
zadeklarowało 122 mieszkańców. Przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy zapłacą planowany dochód wyniesie
w 2018 r.: 567 876,00 zł. Roczny koszt inkasentów to ok. 12 000,00 zł. Po odjęciu wydatków na opłacenie
faktur za odbiór odpadów w kwocie: 551.623,44 zł oraz kosztu inkasentów w kwocie 12 000,00 zł pozostaje
4 252,56 zł na pozostałe koszty związane m. in. z obsługą administracyjną systemu, edukacją ekologiczną.

Głównym założeniem systemu jest aby dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu
realnie ponoszonych wydatków.
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