
         Uchwała nr XXII/159/2013  

         Rady Gminy Czernikowo 

         z dnia 20 marca 2013 r.  

 

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz  art.  6k  ustawy  z  13 września  

1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach   (Dz. U. z 2012 r. poz. 391  ze zm.) –  

uchwala się, co następuje: 

 

§1.   Dokonuje   się   wyboru    metody   ustalania    opłaty    za   gospodarowanie    odpadami  

komunalnymi   w   taki   sposób,  że  w   przypadku  nieruchomości,  na   której  zamieszkują  

mieszkańcy, oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

 

§2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi    w    sposób    nieselektywny,    w   wysokości   15  zł     miesięcznie   od    osoby  

zamieszkującej daną nieruchomość.  

 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie  od  osoby  zamieszkującej  

daną nieruchomość. 

 

§3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 

1) o pojemności 60 1 - w wysokości 11 zł, 

2) o pojemności 110 1 - w wysokości 20 zł, 

3) o pojemności 120 1 - w wysokości 22 zł, 

4) o pojemności 240 1 - w wysokości 42 zł, 

5) kontener o pojemności 1100 1 - w wysokości 200 zł. 

 

2. Ustala się niższe stawki miesięcznej opłaty za pojemnik, do odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 1 - w wysokości 9 zł, 

2) o pojemności 110 1 - w wysokości 16 zł, 

3) o pojemności 120 1- w wysokości 18 zł, 

4) o pojemności 240 1- w wysokości 35zł, 

5) kontener o pojemności 1100 1 - w wysokości 162 zł, 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały 

Rady Gminy Czernikowo nr XXII/159/2013 

z dnia 20 marca 2013 r. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy model 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez gminę 

obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. 

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa - stosownie  do art.  

6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Ustawodawca   dopuszcza   cztery   metody   ustalenia   opłaty   za   gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

- w  myśl  art.  6j  ust.  1  ustawy   o   utrzymaniu  czystości   i   porządku  w  gminach,   opłata   za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3. powierzchni lokalu mieszkalnego. 

Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w  gminach  rada  gminy  

może także uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego. 

 

Spośród wymienionych powyżej wariantów proponuje się metodę według ilości mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość, która jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających 

odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej  

osób. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2012 r. poz. 391 ze zm.)  zobowiązuje  również zgodnie z art.  6 k  Radę  Gminy   do  podjęcia  

uchwały w zakresie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

Zgodnie z art. 6 k ust. 3 ustawy rada gminy ma obowiązek  ustalić  również   niższe   stawki,  

jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi 

ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. 

Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia 

odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. 

odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m. in. następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie 

niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu. 

 

Rada gminy, określając stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięła pod uwagę 

liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Czernikowo, ilość wytwarzanych na terenie gminy 

odpadów    komunalnych,   koszt   funkcjonowania    systemu     gospodarowania    odpadami  

komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

tworzenia i utrzymywania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 

administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane. Stanowi o tym art. 6k ust 2 w powiązaniu  

z art. 6 r ust. 2 w. w. ustawy. 

Przedstawiając powyższy projekt wnioskuję o jego przyjęcie. 


