
z dnia 21 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .

UCHWAŁA NR .
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 2020 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
w zakresie odbierana odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 20 lOze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. l. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik/worek
określonej pojemności:

a) 60 1- 40,00 zł,

b) 1201-70,00 zł,

c) 2401- 100,00 zł,

d) 440 I - 140,00 zł,

e) 770 1- 190,00 zł,

f) 11001- 260,00 zł,

g) l, l m' - 260,00 zł,

h) 1,5 m" - 350,00 zł,

i) 2,5 m3 - 590,00 zł,

j) 4 m3 - 1200,00 zł,

k) 5 m' - 1500,00 zł,

I) 7 m' - 2000,00 zł

m) 10m3 - 3000,00 zł.

2. Ustala się wyższe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
odbierania odpadów komunalnych, jeżeli nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny za
pojemnik/worek określonej pojemności:

a) 60 l - 80,00 zł,

b) 1201- 140,00 zł,

c) 2401- 200,00 zł,

d) 440 1- 280,00 zł,

e) 770 1- 380,00 zł,

f) 11001- 520,00 zł,
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g) l, l m" - 520,00 zł,

h) 1,5 m" - 700,00 zł,

i) 2,5 rrr' - 1180,00 zł,

j) 4 m3 - 2400,00 zł,

k) 5 m' - 3000,00 zł,

l) 7 m" - 4000,00 zł

m) 10m3 - 6000,00 zł.

3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi oprozruema
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w wysokości 43 zł za 1m3•

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka nr 264/XIV/20 15 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia
2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka

Artur Jaroszewski
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UZASADNIENIE

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje do podjęcia uchwały w
sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów komunalnych w sytuacji, gdy nie
zostali objęci oni gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Obowiązek segregowanie odpadów został wprowadzony nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dniem 6 września 2019 r., jednak z uwagi na okres przejściowy
niezbędny do przystosowania aktów prawa miejscowego do wymogów ustawy, obowiązek
segregowanie został wprowadzony na terenie miasta Płocka z dniem 1 lutego 2020 r.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości, którzy nie zostali objęci
gminnym systemem gospodarowania odpadami. W związku z czym uchwała w sprawie górnych
stawek w przypadku odbioru odpadów musi posiadać dwie stawki opłat - podstawową za
segregowanie odpadów oraz wyższą w przypadku, gdy odpady nie są segregowane przez
właściciela nieruchomości.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych funkcjonujących poza systemem gminnym
obowiązują górne stawki opłat, jakie rada gminy uchwala na podstawie art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g. Są to
górne (maksymalne) stawki, jakie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne może pobrać od
właściciela nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca nie może samodzielnie zadecydować, że będzie pobierał maksymalne stawki,
bowiem to rada gminy uchwala wysokość obowiązujących stawek, a nie przedsiębiorca. Jednakże
stawki te nie "zastępują" uchwały rady gminy podejmowanej na podstawie art. 6k ust. 1 u.u.c.p.g.
(dotyczy nieruchomości objętych systemem, czyli zamieszkałych). Z art. 9 ustawy z 19.07.2019 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1579) wprost wynika, że rada gminy ma obowiązek podjęcia nowych uchwał
"śmieciowych" do dnia 6.09.2020 r. Jeżeli rada gminy uchyli się od tego obowiązku, to system
obowiązujący na terenie gminy może przestać funkcjonować, a ponadto rada gminy naraża się na
konsekwencje płynące z art. 97 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019
r. poz. 506) - dalej u.s.g.

W praktyce zasada swobody umów w przypadku odbioru odpadów z nieruchomości objętych
systemem jest ograniczona odgórnie narzuconymi stawkami ustalonymi przez radę gminy, która z
kolei jest ograniczona stawkami maksymalnymi określonymi przez art. 6k ust. 2a u.u.c.p.g. i
sprowadza się do podjęcia decyzji, czy wziąć udział w przetargu, czy nie. Rada gminy określając
stawkę opłaty za pojemnik ma niewielkie pole manewru i nie może uchwalić wyższej stawki opłaty
za pojemnik także wtedy, gdy opłata ta nie pokrywa kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
Tym samym podjęto decyzję o wyłączeniu z dniem 1 lipca 2020 r. nieruchomości niezamieszkałych
z systemu gminnego.

Większą swobodę ma przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości "pozasystemowych"
bowiem jedyne ograniczenie, to górne stawki opłat, których przekroczyć nie może, ale musi brać
pod uwagę ceny proponowane przez konkurencję, bowiem właściciel nieruchomości nie musi z nim
podpisać umowy, jeżeli ceny będą wyższe niż proponowane przez innych świadczeniodawców.

"'IK
'li (} .lpau.lmi

.'.,;lI 11i


