
PROJEKT 
UCHWAŁA  NR  …../…../2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ……………… 2015 r. 

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  
na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 
          
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j i art. 6k ustawy z dnia  13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) 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, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.  
 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
 
1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane 
i oddawane w sposób selektywny wynosi 15 zł od jednego mieszkańca. 

2.  Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są 
zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 30 zł od jednego mieszkańca. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 
§ 4. Traci moc Uchwała nr 126/XXV/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia   

6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r. 
      
 
 

Radca prawny 
/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr      /    /2015 
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia ………………..2015 r. 

w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 
 

 
Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Podkowy Leśnej zostali objęci zorganizowanym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zmianach wprowadzonych ustawą z 
dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Miasta Podkowy Leśnej podjęła w 
2012 roku uchwałę  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości.  
 
W powyższej  uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki przedmiotowej opłaty. W uchwale z 2012 roku opłatę za odbiór odpadów 
określono na poziomie 30 zł od mieszkańca, gdy nie prowadzi selektywnej zbiórki oraz 10 zł 
od osoby, która odpady komunalne gromadzi w sposób selektywny. 
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy, zaś z pobranych 
opłat Miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  
 
W 2015 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą ok. 
400.000 zł. Koszty funkcjonowania systemu w 2015 roku wyniosą ok. 740.000 zł. z tendencją 
zwyżkową. 
 
Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczają do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu 
w 2015 r. oraz według prognoz nie pokryją kosztów w 2016 r. Jednocześnie tendencja 
rynkowa wśród podmiotów świadczących usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów 
zmierza w kierunku urealnienia cen za ich świadczenie, co bezpośrednio wpływa na 
wysokość ofert oraz w konsekwencji za obciążenie budżetu miasta.  
 
Niezbędne  jest  więc podniesienie opłaty od mieszkańca za odbiór odpadów do kwoty 15 zł 
za odbiór selektywny i utrzymanie kwoty 30 zł. przy odbiorze zmieszanym. 
 
W 2016 roku planuje się wydatki na system odbioru odpadów w wysokości 800.000 zł. choć z 
ostatnich faktur wynika, że może zaistnieć konieczność zwiększenia tej kwoty. Przy 
podniesieniu opłaty od  osoby przy selektywnej zbiórce do 15 zł. i utrzymaniu 
dotychczasowej opłaty za zbiórkę nieselektywną na poziomie 30 zł.  dochody  mogły by 
wynieść  ok. 650.000zł. Należy brać jednak pod uwagę, że część osób będzie zalegała z 
płatnościami i rzeczywiste kwoty dochodów będą niższe niż planowane. Część dochodów 



będzie możliwa do odzyskania dopiero w drodze egzekucji, co wydłuża czas na uzyskanie 
dochodów. 
 

Od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami który ruszył 1 lipca 
2013 zauważono wzrost ogólnej ilości wytwarzanych odpadów. W 2013 r. w przeliczeniu na 
miesiąc odebrano średnio 105 Mg odpadów, w 2014 - 118 Mg a w 2015 - 139 Mg odpadów. 
Odnotowano zwłaszcza wzrost jeżeli chodzi o ilość odbieranych niesegregowanych odpadów 
komunalnych w 2013 średnio na 1 miesiąc odebrano 34 Mg odpadów komunalnych, w 2014 
– 42 Mg, a w 2015 -65 Mg.                  

W zakresie pozostałych odpadów znaczącą grupę stanowią odpady bidegradowalne, ale tu 
ilości związane są z warunkami pogodowymi w danym roku i trudno jest te dane porównać w 
poszczególnych latach. Najwięcej tego typu odpadów odnotowuje się w II połowie roku 
(zwłaszcza październik-listopad). W roku obecnym we wskazanym okresie ilość tego typu 
odpadów była dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Wg realizatora obowiązującej 
umowy tendencja ta została również potwierdzona w sąsiednim Milanówku.  

Ponadto w Podkowie Leśnej w 2015 r. wskaźnik wytwarzania odpadów w przeliczeniu na 1 
mieszkańca wynosi ok. 400 kg/na mieszkańca/na rok, co w porównaniu z innymi miastami 
w Polsce jest wartością znacznie wyższą ponieważ średnio w Polsce wskaźnik ten określa się 
na około 300 kg/mieszkańca/rok. Wysoki wskaźnik wytwarzania odpadów na mieszkańca 
związany jest zazwyczaj z wysokim poziomem zamożności danego społeczeństwa.  
W Podkowie zapewne wynika też z dużej powierzchni terenów zielonych i drzew, co 
powoduje duże ilości odpadów zieleni wytwarzanych przez posesje. 

Obecnie w systemie jest zarejestrowanych 3.415 mieszkańców z czego 184 osoby nie 
prowadzą selektywnej zbiórki. Pozostałe osoby deklarują zbiórkę selektywną. 
 
Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w piśmie z dnia 28.07.2014r. sygnatura WA.023.33.2014 (pismo w 
załączeniu) w sytuacji kiedy „dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są znacznie niższe niż pokrywane przez miasto koszty gospodarowania 
odpadami komunalnymi ……., organ wykonawczy winien zweryfikować wysokość 
istniejącej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o rzetelną i 
wnikliwą kalkulację i przygotować projekt uchwały o zmianie wysokości stawki”. 
 
Z uwagi na powyższe wnioskujemy jak w treści uchwały. 
 
 

Burmistrz Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Artur Tusiński 


