
UCHWAI.A NR VIII.47 .2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki oplaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Oz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6k 
ust. 1-3, art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3b, 3c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2018 r., pOZ. 1454 ze zm.) 
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§ 1 

1. W przypadku odbierania odpadow komunalhych od wlascicieli nieruchomosci, na 
ktorych zamieszkujq mieszkancy, dokonuje s i~ wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. 
2. Miesi~czna oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 0 ktorej mowa 
w ust. 1, stanowi iloczyn liczby mieszkancow zamieszkujqcych danq nieruchomose 
oraz stawki oplaty ustalonej w §2 ust. 1 lub ust. 2. 
3. W przypadku nieruchomosci, na ktorych znajdujq si~ domki letniskowe lub innych 
nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanychjedynie przez cz~se roku, ustala si~ ryczaltowq stawk~ oplaty za 
gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomosci 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczaltowa stawka 
oplaty stanowi iloczyn sredniej ilosci odpadow powstajqcych na tych 
nieruchomosciach na obszarze Gminy Baboszewo wyrazonej w liczbie pojemnikow 
oraz stawki oplaty za pojemnik. 
4. Sredniq rocznq ilose odpadow powstajqcych na nieruchomosciach, 0 ktorych 
mowa w ust. 3, ustala si~ na 4 pojemniki 0 pojemnosci 120 litrow. 

§ 2 

1. Ustala si~ stawk~ oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w przypadku zbierania i odbierania odpadow w sposob selektywny w wysokosci 
13 zl miesi~cznie od mieszkanca. 
2. Us tala si~ WYZSZq stawk~ oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jezeli odpady komunalne nie Sq zbierane i odbierane w sposob selektywny 
w wysokosci 20 zl miesi~cznie od mieszkanca. 
3. Ustala si~ ryczaltowq stawk~ oplaty, 0 ktorej mowa §1 ust. 3, w wysokosci 80 zl 
za rok, jezeli odpady Sq zbierane i odbierane w sposob selektywny. 



4. Ustala si~ wyzsz'! ryczaltow'! stawk~ oplaty, 0 ktorej mowa §1 ust. 3, w wysokosci 
100 zl za rok, jezeli odpady nie s,! zbierane i odbierane w sposob selektywny. 
5. Stawka oplaty za pojemnik, 0 ktorym mowa w §1 Ust. 4, wynosi: 
1) 20 zl, jezeli odpady komunalne s,! zbierane i odbierane w sposob selektywny; 
2) 25 zl, jezeli odpady komunalne nie S,! zbierane i odbierane w sposob selektywny. 

§3 

Traci moc uchwala Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 
2017 roku w sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki oplaty. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§ 5 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego i wchodzi w zycie z dniem 1lipca 2019 roku. 
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr VIII.47 .2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 31 maja 2019 r. 

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zm.) rada gminy w drodze 
uchwaly dokonuje wyboru jednej z metod ustalenia oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi okreslonych wart. 6j ust. 1 i 2 oraz okresla stawkt; takiej 
oplaty. 

W zwiqzku ze zmianq dotychczas obowiqzujqcej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposob 
selektywny z 9 zl na 13 zl oraz zmieszany z 16 zl na 2 ° zl miesit;cznie od mieszkania, 
zachodzi koniecznosc podjt;cia niniejszej U chwaly. 

Rada Gminy okreslajqc stawki oplat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wzit;la pod uwagt; liczbt; mieszkancow zamieszkujqcych na terenie 
Gminy, ilose wytwarzanych odpadow komunalnych, koszt funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w ktorych na niektorych 
nieruchomosciach odpady komunalne powstajq sezonowo. Wprowadzenie nowych 
stawek na poziomie 13,00 zl i 20,00 zl jest w calosci uzasadnione i zgodne 
z zalozeniami ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. 

Na dzien 1 maja 2019 r. na terenie Gminy Baboszewo zgodnie ze zlozonymi 
deklaracjami 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zamieszkiwalo 6253 osoby, z czego: 
- 4263 mieszkancow zdeklarowalo selektywne zbieranie odpadow komunalnych; 
- 856 osob segregujqcych odpady posiada ulgt;, ktora obejmuje rodziny 
wielodzietne, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Karcie Ouzej 
Rodziny (Oz. U. z 2017 r., pOZ. 1832 i 2161); 
- 960 os6b zdeklarowalo zbieranie odpadow w sposob zmieszany; 
- 145 osob niesegregujqcych odpady posiada ulgt;, ktora obejmuje rodziny 
wielodzietne, 0 ktorych mowa w ustawie 0 Karcie Ouzej Rodziny; 
- 15 wlascicieli nieruchomosci letniskowych niesegregujqcych odpady; 
- 14 wlascicieli nieruchomosci letniskowych segregujqcych odpady. 

Miesit;czny koszt calego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Baboszewo w 2019 r . to kwota okolo 85 000,00 zl, na co sklada 
sit; miesit;czna oplata dla podmiotu odbierajqcego odpady komunalne w wysokosci 
79 165,08 zl oraz koszt funkcjonowania systemu zgodnie z ustawq 0 utrzymaniu 
czystosci i porzqdku w gminach. 

Miesit;czny wplyw do budzetu Gminy Baboszewo z tytulu oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wedlug dotychczasowych stawek 
wynosilby: 4263 x 9,00 zl + 856 x 5,40 zl + 960 x 16,00 zl + 145 x 9,60 zl + 
15 x 100,00 zl + 14 x 80,00 zl = 62 361,40 zl. 

W zWiqzku z powyzszym wyliczeniem miesit;czny wplyw z tytulu oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bylby w stanie pokryc miesit;cznej 



faktUlY za odbiar i zagospodarowanie odpadaw komunalnych, pomijaj,!c koszt 
obslugi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Natomiast miesi~czny wplyw do budzetu Gminy wedlug nowych 
stawek wynosil b~dzie: 4263 x 13,00 zi + 856 x 10,40 zi + 960 x 20,00 zi + 
145 x 16,00 zi + 15 x 100,00 zi + 14 x 80,00 zi = 88461,40 zl. 

Maj,!c na uwadze powyzsze niezb~dna jest zmiana stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby system magI si~ bilansowac bez 
uszczuplenia przy tym budzetu Gminy Baboszewo. 


