
UCHWAŁA NR XII/59/2015 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy 

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

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 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, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

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

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. 

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

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

daną nieruchomość. 

§3. Traci moc uchwała Rady Gminy Czernikowo nr XXII/159/2013 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. 

z 2013 r., poz. 1360), zmieniona uchwałą Rady Gminy Czernikowo nr XXIII/168/2013 z dnia 

8 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., poz. 1972) 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
 



Uzasadnienie 

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z wejściem w życie z 

dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 87). Na 

mocy zmienionego art. 6j i 6k gmina zobowiązana jest dostosować uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty do nowych przepisów. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 z późn. zm.) wprowadziła zmiany przy ustalaniu stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zgodnie z którymi stawką podstawową jest stawka opłaty za odpady 

zbierane w sposób selektywny (dotychczas to stawka opłaty za odpady zbierane w sposób 

nieselektywny była podstawowa). 

Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy 

Czernikowo. 

 


