UCHWAŁA NR IV.49.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Rada Miejska w Halinowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXVII.332.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w następującej wysokości:
1) 90 zł od jednego gospodarstwa domowego jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
2) 45 zł od jednego gospodarstwa domowego jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) Rada Miejska w Halinowie jest zobowiązana ustalić wysokość
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 2, pkt 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę m.in.:
1) Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) Ilość wytwarzanych na terenie gminy opadów komunalnych;
3) Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku ze wzrostem liczby ludności zamieszkującej na terenie Gminy Halinów, wzrostem ilości
oddawania odpadów przez gospodarstwa domowe, oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami poprzez znaczące podwyżki cen za przyjęcie odpadów komunalnych przez instalacje
do przetwarzania odpadów RIPOK oraz na składowiskach odpadów komunalnych odpadów z grupy 20 03 01,
zasadnym jest zmiana wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych i podjęcie w/w uchwały.

