
UCHWAŁA NR XX/128/19
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2013 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. 
z 2013 r. poz. 3026 z późn.zm.) § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"1) odpady segregowane – 250,00 zł brutto za 1 m3;

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób  selektywny – 
300,00 zł brutto za 1 m3."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ((Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020), Rada Gminy ustala górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych oraz opłaty
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Stawki opłat za wymienione usługi nie były aktualizowane od 2013 r. Przez okres
ponad 6 lat nastąpił wzrost składników cenotwórczych stawki opłaty takich jak: koszty transportu, koszt
opłat środowiskowych i koszty przekazywania odpadów na instalacje komunalne, wynagrodzenie. W
związku z powyższym konieczna jest uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia nowej górnej stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi brutto, jakie mogą być
stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Stawka maksymalna w stosunku do dotychczasowej wzrasta o 109,60 zł brutto za odpady segregowane
oraz wzrasta o kwotę 138,00 zł brutto, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny.
W związku z powyższym przedstawia się niniejszy projekt uchwały do uchwalenia.
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