
UCHWAŁA NR XXVIII/202/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 4 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a oraz art. 6k 
ust. 1 pkt 1 ust. 2a pkt 1 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/193/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 777 z dnia 29 stycznia 2021 r.), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:        

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 29,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość.”; 

2) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:        

„3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości 58,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”; 

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:        

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 32,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość.”; 

4) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   „3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości 64,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość.”-          

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik 
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Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Rada Miejska w Żelechowie dn. 28 stycznia 2021 r, uchwałą XXVII/193/2021 dokonała wyboru metody
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określiła stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz przesłana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organu nadzoru bieżącego nad działalnością JST w zakresie
spraw finansowych określonych w przepisach art.11 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej ustawą, a wojewodę do wykonywania nadzoru
w pozostałych sprawach min. Do orzekania o zgodności z prawem uchwał i zarządzeń JST w sprawach
podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,

W §1 ust.1 i §2 ust. 1 określono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty.

W §1 ust. 2 i 3 oraz §2 ust.2 i 3 ww uchwały znalazły się zapisy ustalające stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz gdy właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów bez dokładnego określenia, że uchwalana
stawka liczona jest od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z sugestią RIO i stosowanym orzecznictwem, w cytowanych wyżej paragrafach, do zapisów już
zawartych dodać należy wyrażenie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Uchwała zmieniająca nie ma wpływu na określoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jedynie doprecyzowuje dokładnie zapis, że określona wysokość opłaty liczona jest od
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik
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