
UCHWAŁA NR XXXV/225/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 1 grudnia 2020 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. 1 pkt 1, 2a i 3b 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 2020 poz. 1439), art. 18 
ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2020 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 2020 r. poz. 1046), § 2 i § 4 otrzymują brzmienie: "§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (zbieranych w sposób selektywny) w wysokości 18,50 zł miesięcznie od mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 4. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
55,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża którym od 1 stycznia 2021 r.
będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży, od 1 stycznia 2021 r.
wzrosną koszty odbierania i zagospodarowania odpadów i opłaty którą ponosić będzie Gmina
Chełmża.

Za świadczenie usługi polegającej na obiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Chełmża wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2.696.257,70 zł brutto przez okres 3
lat tj. do 31 grudnia 2020 r.. W rozstrzygniętym przetargu wybrano ofertę wykonawcy z
wynagrodzeniem w kwocie 5.294.421,36 zł brutto płatnej w częściach przez okres 36 miesięcy od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.. Oznacza to wzrost wynagrodzenia w stosunku do
dotychczasowego o 2.598.163,66 zł.

Konieczna jest zatem zmiana wysokości dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wg której ponoszą odpłatność właściciele nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z 13,50 zł do 18,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
wzrost stawki o kwotę 5,00 zł.
Ponadto wzrasta stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny z 27,00 zł do 55,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – wzrost
stawki o kwotę 28,50 zł. (Stawka 55,50 zł stanowi trzykrotność normalnej stawki tj. 18,50 zł).

Mając na uwadze powyższe rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały
w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie.
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