
PROJEKT 
Uchwała Nr___/____2019 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia ___listopada 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 6h i art. 6k ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1. 
Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 
 

§ 2. 
1. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł od 
osoby zamieszkującej na nieruchomości.  

2. Ustala się podwyższoną jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane  
i odbierane w wysokości 66,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości.  

§ 3. 
Traci moc uchwała 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. 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 



Uzasadnienie 
 
Zmiana uchwały nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. dotyczy 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
29 października 2019 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 maksymalna wartość wynagrodzenia wyniesie 9 905 430,38 zł. 
Zmiana stawki wynika ze wzrostu kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami obejmujące:  
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) obsługi administracyjnej tego systemu; 
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
 
W załączeniu przekazujemy szczegółową kalkulację kosztów:  
 

przy obecnej 
stawce

wariant I

Stawka opłaty dla osób segregujących [zł] 11,00 33,00

Stawka opłaty dla osób niesegregujących [zł] 22,00 66,00

Wysokość przypisu [zł] 210 089,00 630 267,00

Wartość umowy miesięcznie [zł] 687 566,56 687 567,56

Wydatki miesięcznie [zł] 701 571,96 701 571,96

Bilans miesięcznie [zł] -491 482,96 -71 304,96

Bilans rocznie [zł] -5 897 795,55 -855 659,55

Bilans za 14 miesięcy [zł] -6 880 761,48 -998 269,48

Na wydatki miesięczne składają się 701 571,96

umowa 687 566,56

edukacja 500,00

pszok 5 094,00

administracja 8 411,40

Liczba osób deklarujących segregację (Wg stanu na 04.11.2019 r.) 16 069

Liczba osób deklarujących brak segregacji (Wg stanu na 04.11.2019 r.) 1 515  
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