Uchwala Nr 17AW2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia ryaaltowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku Ietniskowego lub innej nieruchomoPci wykorzystywanej
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwiqzku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
oraz art. 6j ust 3b i ust 3c w
roku o samocqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze m.)
zwiqzku z art. 6k ust.3 ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystoici i porzqdku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje:

1. W przypadku nieruchomoSci, na kt6rych znajdujq siq domki letniskowe, lub imych
nieruchomoSci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez czqSC roku, ustala siq ryczaltowq stawkq oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2. Roczna ryczahowa stawka oplaty stanowi iloczyn Sredniej ilolci odpadbw
powstajqcych na tych nieruchomoSciach na obszarze Miasta i Gminy Serock, wyraonej
w liczbie pojemnikbw oraz stawki oplaty za pojemnik.
3. ~redniqrocznq iloiC odpadbw powstajqcych na nieruchomolciach, o ktbrych mowa w
ust. 1 ustala siq na 6 pojernnik6w o pojemnoici 120 litr6w.
4. Stawka optaty za pojemnik, o ktbrym mowa w ust. 3 wynosi:
1) 40,OO zl jeieli odpady sq zbierane i odbierane w spodb selektywny;
2) 80,OO zl jeteli odpady nie sq zbierane i odbierane w spodb selektywny.
5. Ustala siq ryczahowq stawkq oplaty, o ktbrej mowa w ust. 1, w wysokolci 240,OO zi za
rok, jeteli odpady sq zbierane i odbierane w sposbb selektywny.
6. Ustala siq w y t s q ryczahowq stawkq opiaty, o ktbrej mowa w ust. 1, w wysokolci
480,OO zi za rok, jeteli odpady nie sg zbierane i odbierane w sposbb selektywny.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
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RADCA

Uzasadnienie
Do Uchwaly Nr 17AIY2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 6 j. ust. 3 b ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystoici i
pomqlku w gminach Rada Miejska w Serocku ma obowiqzek ustali6 roczng uyczahowani)
stawke opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomobi, na ktorych
znajduji) sie domki letniskowe, lub innych niemchomoici wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanychjedynie przez cqiC roku.
Oplata ryczattowa ma dotyczy6 roku pomimo faktycznego wykorzystania
nieruchomoSci jedynie przez czeS6 roku. Art. 6j ust. 3b wlw ustawy nie m6wi
o niemchomoSciach niezamieszkalych lecz jedynie wykorzystywanych faktycznie przez c q i 6
roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ryczahowa stawka a a t y jest ustalana jako iloczyn Sredniej iloki odpad6w powstajqcych na
niemchomoiciach, na kt6rych znajduji) siq domki letniskowe, lub innych nieruchomoici
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
czqi6 roku, wyraiona w liczbie pojemnikow oraz stawki oplaty za pojemnik o okreilonej
pojemnosci.
Zgodnie z powytszym do ustalenia stawki przyjeto, it na nieruchomoiciach, o ktorych mowa
powyiej, wytwarzana jest Srednia iloi6 odpadow w iloici 6 pojemnikow o pojemnoici 120
litrow, za odbior ktorych w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane sq w spos6b selektywny
ustalono stawke za pojemnik w wysokoici 40,OO zl, natomiast w pnypadku gdy odpady nie s4
zbierane i odbierane sq w spodb selektywny ustalono stawke za pojemnik w wysokoici 80,OO
zl .
System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien fUnkcjonowa6 na zasadzie
"samofinansowania", tm.jego koszty naleg pokry6 ze Srodkbw uzyskanych co wynika z
art.6 r. ust.2 wlw ustawy przez gminq z oplat od wWcicieli nieruchomoici, na kt6rych
powstaji) odpady. Dlatego wysokoi6 ponoszonych pnez mieszkahc6w oplat powinna by6
ustalona na poziomie zabezpieczajqcym pokrycie kosztow fbnkcjonowania systemu.

