
DRUK NR 6 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …………… 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia …………… 2021 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 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 2021 poz. 888), 

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 2021 r. poz. 1372) 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 i 6191) wprowadza 

się zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:  

"§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi 

w sposób selektywny) w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego 

daną nieruchomość.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 75,00 zł miesięcznie 

od mieszkańca zamieszkującego 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 listopada 2021 r.. 

 

 

 

 

Opracował:  

Patryk Zabłocki 

kierownik referatu GKOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

      



DRUK NR 6 

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. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży, od 1 stycznia 

2021 r. wzrosły koszty odbierania i zagospodarowania odpadów które ponosi Gmina Chełmża. 

Dotychczasowa ryczałtowa forma miesięcznego wynagrodzenia przedsiębiorcy 

wykonującego odbiór odpadów zmieniona została od 1 stycznia 2021 r. na wynagrodzenie 

naliczane jako iloczyn rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów od 

mieszkańców i ceny za 1 Mg danego rodzaju odpadów komunalnych za każdy miesiąc 

wykonywania usługi od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 

W okresie 8 miesięcy 2021 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia przedsiębiorcy odbierającego 

odpady płaconego przez Gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów średnio o 43.000 zł 

miesięcznie z 147.000 zł do 190.000 zł. 

Wzrost wynika ze wzrostu częstotliwości odbioru odpadów (niesegregowane z 12 odbiorów 

do 26 odbiorów w ciągu roku, bioodpady z 12 odbiorów do 22 odbiorów w ciągu roku,  

papier, szkło, tworzywa sztuczne z 8 odbiorów do 12 odbiorów w ciągu roku),  ilości 

odpadów odbieranych od mieszkańców, wyposażenia ich nieodpłatnie w worki do 

selektywnej zbiórki odpadów oraz brak limitów, co do ilości pojemników na odpady. 

Konieczna jest zatem zmiana wysokości dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, którą ponoszą właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

z 18,50 zł do 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 

wzrost opłaty o 6,50 zł. 

Ponadto wzrasta stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych                

w sposób selektywny z 55,50 zł do 75,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość – wzrost stawki o kwotę 19,50 zł. (Stawka 75,00 zł stanowi trzykrotność 

normalnej stawki tj. 25,00 zł). 

 

Mając na uwadze powyższe rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały 

w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie. 

 

 

 

 

 


