
UCHWAŁA NR X/98/2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/155/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2017 r., poz. 3018) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustała się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 21 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.”

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 42 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy w drodze uchwały 
zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 metod ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 
zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. W uchwale jako metodę ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zaoferowanych cen przez 
przedsiębiorców biorących w nich udział okazało się, że wpływy z opłat wnoszone przez 
mieszkańców gminy, stanowiące dochody budżetu gmin, w obecnej wysokości nie są wystarczające 
aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadzona 
analiza finansowa systemu i kalkulacja opłaty wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest podniesienie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nowymi wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy ustalić musi również stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz określić stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższa 
niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać 
za uzasadnione.


