
 

                                                                                                                  projekt 

UCHWAŁA NR    /      /19 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia           2019 r.  

 

                                       w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

 

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 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ) oraz art. 6j 

ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.
1
 ) uchwala się co 

następuje: 

 
 

       § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy miesięczna opłata za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość   oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 

ust. 1 lub § 2 ust. 2.  

 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 19,00 zł miesięcznie 

od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

       2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 38,00 zł 

miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.  

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 

2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

 

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.  

 

                                                                                              

 

 

                                                           

1
 Zmiany  tekstu   jednolitego   wymienionej   ustawy   zostały  ogłoszone w  Dz. U. z 2018 r. poz. 1629,  Dz. U. 

z 2019 r. poz. 730 



 

 U z a s a d n i e n i e: 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.  ) nakłada na  Radę Gminy obowiązek 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

 

 Uchwałą nr XI/104/15 z dnia 13 listopada 2015 r. Rada Miejska w Sochaczewie 

dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ww. uchwale.  

 

Ze względu na zawartą w dniu 22 maja 2019 r. ugodę sądową z firmą Partner Dariusz 

Apelski    w    Warszawie   ul.   Płytowa  1,   świadczącą     usługi    w     zakresie    odbioru         

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Miasto 

Sochaczew, w wyniku której od 1 kwietnia 2019 r. zwiększeniu ulega miesięczne 

wynagrodzenia dla Wykonawcy zaistniała konieczność zmiany stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe ma na celu zapewnienie środków 

finansowych na realizację ww. zadania Gminy.  

 

W   uchwale   proponuje   się    „nowe”  wysokości  stawek  opłat  w przypadku 

segregacji lub braku segregacji odpadów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


