
UCHWAŁA NR XX/127/19
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – 
Pom. z 2017 r. poz. 5031) § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny od gospodarstwa domowego:

1) składającego się z 1 osoby – 29,00 zł miesięcznie;

2) składającego się z 2 i więcej osób – 37,00 zł miesięcznie.

2. Określa się  stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny:

1) od gospodarstwa domowego, składającego się z 1 osoby, w wysokości 58 zł miesięcznie;

2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 i więcej osób, w wysokości 74 zł miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

W umowie z dnia 27 grudnia 2017 r. Nr 93/2017 zawartej przez Gminę Chełmża z wykonawcą - Zakładem
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży, na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w § 4 strony określiły, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.
W § 12 ust. 2 pkt 3 lit b zastrzeżono możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
przepisów prawa, w tym prawa miejscowego.
Pismem z dnia 14 listopada 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży
poinformował zamawiającego o wzroście odpłatności za odbiór odpadów wykonywany na podstawie
umowy nr 93/2017.
Wykonawca powołał się na zmiany przepisów ustaw i przepisów wykonawczych min. rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania odpadów wybranych frakcji, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7
lutego 2019 r. r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania
odpadów.
Zmiany przepisów wg wykonawcy spowodowały „drastyczny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie
odpadów w Instalacjach Komunalnych” żądanych przez ZUM Sp. z o.o. Chełmno, Ekosystem Wąbrzeźno
oraz ZUOK w Toruniu odbierających odpady dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Chełmży.
Mając na uwadze powyższe wykonawca powołując się na § 12 ust. 2 pkt 2 i 3b umowy wystąpił o
urealnienie wartości kontraktu za świadczone usługi w 2020 r.
Mając na uwadze wzrost kosztów zagospodarowania odpadów odbieranych z zamieszkałych nieruchomości
w Gminie Chełmża dla zbilansowania wydatków które będą ponoszone w 2020 r. konieczna jest zmiana
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z wyliczeń kosztów zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Chełmża wynika, że w
2020 r. koszt ich zagospodarowania w porównaniu z 2019 r. wzrasta o kwotę 233.857,70 zł co niesie za
sobą konieczność zmiany stawki.
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