
UCHWAŁA NR LIII/320/2021 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 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 i 1834), art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia 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, 6191 i 4895) § 5 otrzymuje brzmienie 

„§ 5. 1. Ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób selektywny od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 191,00 zł. 

2. Określa się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 573,00 zł.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE 

W art. 6j ust. 3b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniono sposób 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku 
objęcia ich gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłatę należy naliczać za rok od 
każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie jak dotychczas od nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy Powyższe stanowi doprecyzowanie przepisów dla nieruchomości, na których może znajdować 
się kilka domków letniskowych. Zapewni to proporcjonalne ponoszenie kosztów zagospodarowania 
odpadów wytwarzanych ze wszystkich domków letniskowych znajdujących się na jednej nieruchomości.  
Ponadto, zgodnie z ww artykułem w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 
marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
w 2020 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł. 
Konieczna jest zatem również zmiana wysokości dotychczasowej ryczałtowej rocznej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z 169,30 zł do 191,00 zł za rok od nieruchomości 
(wzrost o 21,70 zł). Ponadto wzrasta ryczałtową stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z 
338,60 zł do 573,00 zł - wzrost stawki o kwotę 234,40 zł (stawka 573,00 zł stanowi trzykrotność 
normalnej stawki tj. 191,00 zł). 
 
Mając na uwadze powyższe rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały w 
brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie.  
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