
UCHWALA NR 92002019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący sposobu naliczenia oraz wysokości
stawki opiaty za odpady zbierane selektywnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2019r., poz. 506) oraz art. 242 § l i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) Rada Miejska w Serocku
uchwala, co następuje:

§ l. Po zapoznaniu się z wnioskiem przesłanym do Rady Miejskiej w Serocku dotyczącym
sposobu naliczenia oraz wysokości stawki opłaty za odpady zbierane selektywnie, Rada postanawia
udzielić odpowiedzi na ww. wniosek, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do przekazania odpowiedzi,
o której mowa w § 1, wnioskującym oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr 921X12019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Komisja Skarg, Wniosków iPetycji na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. omówiła wniosek
państwa dotyczący sposobu naliczenia oraz wysokości stawki opłaty
za odpady zbierane selektywnie przekazany przez Wojewodę Mazowieckiego pismem WK~
1lI.1411.40.2019.SK z dnia 6 maja 2019r.

Komisja Skarg, wniosków iPetycji zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez
Skarbnika Miasta iGminy Serock Panią Monikę Ordak oraz Sekretarza Miasta i Gminy Serock Pana
Rafała Karpińskiego. Na podstawie tych wyjaśnień ustalono, te Rada Miejska w Serocku Uchwałą
17/III/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przyjęła nowe stawki, które obowiązują od
l stycznia 2019r. Wprowadzono ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
tego rodzaju nieruchomości. Ryczałtowa stawka opłaty została ustalona jako iloczyn średniej ilości
odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, wyrażona w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności. Do ustalenia stawki przyjęto iż na nieruchomościach, o których mowa powyżej
wytwarzana jest średnia ilość odpadów w ilości 6 pojemników o pojemności 120 litrów, za odbiór
których w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustalono stawkę za
pojemnik w wysokości 40~ł, natomiast w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny ustalono stawkę w wysokości 80 zł. Opłata ustalona jest w wysokości
ryczałtowej, nie ma więc możliwości negocjować jej wysokości. Opłata ryczałtowa oznacza, te od
jednego domku lub nieruchomości. która wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
należy dokonać zapłaty rocznej bez względu na liczbę przebywających w trakcie roku osób
imiesięcy w których następuje pobyt.

Komisja Skarg, Wniosków iPetycji stwierdziła, że podjęta uchwała obowiązuje na terenie całej
gminy i dotyczy wszystkich nieruchomości wykonystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
jednak biorąc pod uwagę zawarte we wniosku opisane okoliczności sugerujące o trudnej sytuacji
materialnej i bytowej wnioskujących, Komisja rekomenduje rozważenie indywidualnego
rozpatrzenia sprawy oraz zwraca uwagę na konieczność indywidualnej odpowiedzi w kontekście
wyrażonej' w piśmie z dnia 25 kwietnia 2019r prośby o wyrażenie stanowiska dotyczącego
obowiązku przekazywania odpadów komunalnych podlegających biodegradacji w sytuacji
posiadania indywidualnego kompostownika. Ponadto Komisja zwraca się z prośbą
o poinformowanie wnioskujących o możliwości wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z indywidualnym wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za odpady
komunalne w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty. bądź umorzenia
należności.
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