
PROJEKT 

Uchwała Nr …………… 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ………….. 2017 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 6h i art. 6k ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł od 

osoby zamieszkującej na nieruchomości.  

2. Ustala się wyższą jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane  

w wysokości 22,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości.”  

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zmiana uchwały nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. dotyczy 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

23 czerwca 2017 r. Gmina Michałowice podpisała umowę z firmą PPHU Lekaro Jolanta 

Zagórska na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych 

nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.  

Wyboru oferty dokonano w przetargu nieograniczonym, a koszt realizacji zadania opiewa na 

kwotę brutto 5 993 205,81 zł. 

W związku z wyraźnym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów niezbędne jest zwiększenie jednostkowej stawki opłaty. 

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółową kalkulację: 

obecnie po zmianie

Stawka opłaty dla osób segregujących (16 256 osób) 9,46 11,00

Stawka opłaty dla osób niesegregujących (1 818 osób) 18,00 22,00

Wysokość przypisu [zł] 186 505,76 218 812,00

Wartość umowy miesięcznie [zł] 249 716,91 249 716,91

Wydatki miesięcznie [zł] 260 842,31 260 842,31

Bilans miesięcznie [zł] -74 336,55 -42 030,31

Bilans rocznie [zł] -892 038,63 -504 363,75

Bilans za 2 lata [zł] -1 784 077,26 -1 008 727,50

Na wydatki miesięczne składają się 260 842,31

umowa 249 716,91

edukacja 500,00

pszok 2 214,00

administracja 8 411,40

Liczba osób deklarujących segregację (Wg stanu na 26.09.2017 r.) 16 256

Liczba osób deklarujących brak segregacji (Wg stanu na 26.09.2017 r.) 1 818  
 


