
Uzasadnienie 
do uchwały Nr 111.19.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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 oraz edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi". 

W dniu 31 stycznia 2019 roku kończy się umowa zawarta z firmą KOMA Marcin Pechcin 
z Dębe Wielkiego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komimalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. W wyniku ogłoszonego przetargu okazało 
się, że rosnące koszty funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych, wynikające z obecnej koniunktury gospodarczej i wprowadzanych regulacji 
prawnych, powodują jednak konieczność zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi o 3,00 zł, tj. do kwoty 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i o 7,00 zł, tj. do 
kwoty 31,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady nie są w sposób 
selektywny zbierane i odbierane. Wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości stanowią 
dochody budżetu gminy i w obecnej wysokości nie są wystarczające, aby w całości pokryć 
koszty związane z systemem gospodarki odpadami. Podjęcie niniejszej uchwały konieczne 
jest zatem w celu zbilansowania systemu finansowania odbioru odpadów i wypełnienia zapisu 
wymienionego w art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z gminach. 

Według rozeznania obecnych stawek, jakie obowiązują w gminach na terenie powiatu 
mińskiego, proponowane stawki będą kształtowały się na tym samym, bądź podobnym 
poziomie. 

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez 
właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z ust. 2a w art. 6m ustawy „w przypadku 
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty 
i danych podanych w deklaracji." Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do 
uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 
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