
Proiekt

z dnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, 
art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i art. 6ka ust.l ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Dla nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkancy, dokonuje si? wyboru metody ustalenia 
miesi?cznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi^cej iloczyn liczby mieszkancow 
zamieszkuj^cych dan^ nieruchomosc oraz stawki ustalonej w §2.

§ 2. Ustala si? miesi?czn^ stawk? oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zbieranie w sposob 
selektywny powstalych na terenie nieruchomosci odpadow komunalnych w wysokosci:

- 20,00 zl za jednego mieszkahca.
§ 3. Miesi?czna stawka oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niedopelnienia 

obowi^zku selektywnego zbierania odpadow komunalnych wynosic b?dzie dwukrotnosc stawki uj?tej w §2 
i okreslona zostanie w drodze decyzji administracyjnej w toku post?powania.

§ 4. Traci moc uchwala Nr Xl/175/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 wrzesnia 2019 roku 
w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego z 2019 r., poz. 5547).

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 6. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po 

uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z moc^ obowi^zuj^ca od 1 marca 2020 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwaty w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za gospodarowanie odpadami

komunalnymi
Proponowany projekt uchwaly zmienia wysokosc miesi^cznej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Zmianie ulega zapis w §2, z 11,00 zl za jednego mieszkanca na - 20,00 zl za jednego mieszkanca oraz zapis 

w § 3 dot. wielokrotnosci oplaty w przypadku niedopelnienia obowi^zku selektywnego zbierania odpadow 
komunalnych: z trzykrotnosci na dwukrotnosc.

Zmiana oplaty dla mieszkancow zwi^zana jest z koniecznosci^ uwzgl^dnienia wnioskow firm realizuj^cych 
uslugi odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych zterenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
w sprawie podwyzszenia wynagrodzenia. Glownym czynnikiem maj^cym wplyw na podwyzszenie 
wynagrodzenia jest znaczny wzrost cen przyjmowania odpadow przez instalacje komunalne. Przedsi^biorcy 
dzialajgc z nalezyt^ starannosci^ nie byli w stanie przewidziec tak drastycznych podwyzek na przestrzeni 4 lat 
(okres obowi^zywania umow 2017-2020). Dalsza realizacja przedmiotowych umow przy zachowaniu 
wysokosci obecnych wynagrodzeh stala si? dla firm niemozliwa.

W zwi^zku z powyzszym podj?cie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.

/

/
’ASIAW1CEPREZYDENT.

Piotrkowa TryjMrta

AcipcrfKfy&Rwnik

Iskiego

KlEROWNIk 
Referatu GospoIm) 
Odpadami KorrJS(

pwania
klnymi

Strona 14-471A-AB22-808C0B009F80. Projekt


