
Uchwała Nr XLVI/334/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 
 w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi                        

i jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                          

w kompostowniku przydomowym, a także w sprawie ustalenia  stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajduje się 

domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Mordy 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz  art. 6k ust.1            

pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), 

Rada Miejska  w Mordach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

 

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości: 23,00 zł miesięcznie, za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych                         

w sposób selektywny, w wysokości 69,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

§ 3 

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

w wysokości 4,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od jednego mieszkańca.  

 

 



§ 4 

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 206,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane                               

i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się  stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 618,00 zł za rok.  

 

§ 5 

1. Traci moc uchwała Nr XXXIII/243/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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 terenie Miasta i Gminy Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r,. poz. 8526). 

2. Traci moc uchwała Nr XXXV/254/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 

2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub od innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 11773). 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 7 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

 

 

 

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej 

       /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


