RADA G MINY
\Nł-Or:ł-A'NEK

UCHWALA NR VI/43/19
RADY GMINY WLOCLAWEK
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany

uchwały

w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty

za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Na podstawie art. 40 ust.l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 6k
ustawy z dnia 13

września

1996 r. o utrzymaniu

czystości

i porządku w gminach ( Dz. U z

2018 r. poz. 1454, 1629)

Rada Gminy

Włocławek

uchwala, co następuje:

§ l. W uchwale Nr III/27/15 Rady Gminy
w sprawie wyboru metody ustalania
wysokości

ustalania

tej

opłaty

opłaty

Włocławek

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

(Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2015,

poz. 331 , z 2016 r. poz. 4570) wprowadza się

następujące

l ) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala
odpadami komunalnymi,

jeżeli

zmiany:

się

się

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne

3) po ust.3 dodaje

się

13,00

są

za gospodarowanie

zbierane i odbierane

zł miesięcznie .";

2) w§ l ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala

wysokości

stawkę opłaty

odpady komunalne nie

w sposób selektywny w wysokości 26,00

selektywny w

z dnia 30 stycznia 2015 r.

stawkę opłaty
są

za gospodarowanie

zbierane i odbierane w sposób

zł miesięcznie.";

ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

"4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
odpady komunalne na których odpady
selektywny ustala
45,00

2) 240 l -

90,00

3) 11 00 1-

315,00 zł,

-

są

zbierane i odbierane w sposób

za pojemnik i worek:

zł,

1) 120 1-

4) 7 m3

się miesięczną stawkę

nie

powstają

zł,

l 800,00 zł,

5) za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne- 45,00
5. Od właścicieli

nieruchomości,

na których nie

zł.

zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady

komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się
miesięczną stawkę

niższą

za pojemnik i worek:

l) 120 l -

22,50 zł,

2) 240 l -

45,00 zł,

3) 1100 l - 157,50 zł,
4) 7m3

-

900,00 zł,

5) za worek 120 l na odpady komunalne - 22,50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
§ 3.

Uchwała

Urzędowym

wchodzi w

życie

w terminie 14 dni od dnia

Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

ogłoszenia

w Dzienniku

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ust. l pkt l ustawy .13

września

1996r. o utrzymania

czystości

w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) Rada Gminy, w drodze
wyboru metody ustalania
określonych

opłaty

określonej

pojemności

komunalnych spowodowane jest tym,

opłaty,

a

że

nie jest

możliwy

ze

a

także

inne

na terenie gminy na których

nieruchomości

przez część roku.

Uchwałą

wysokości

tej

opłaty

opłaty

należną opłatę

stawki

związany

jest

ustala stawkę

metod

opłaty

za

za worek odpadów

względów

terenowych odbiór

właścicieli

nieruchomości

domki letniskowe lub rekreacyjne,

(Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Włocławek dokonała

oraz ustalono

stawkę

tej

właścicieli nieruchomości,

opłaty.

Zgodnie z

w niniejszej uchwale. Przy ustalaniu stawki

bezwzględnie kalkulacją

z 2015,

wyboru metody ustalania
na których

przedmiotową uchwałą,

stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną

opłaty, określonej

spośród

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

zamieszkują mieszkańcy

dokonuje

Nr III/27/ 15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r. w

poz. 331 , z 20 16r. poz. 4570) Rada Gminy
opłaty

uchwały

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie

sprawie wyboru metody ustalania
ustalania

znajdują się

także

opłaty

oraz worek. Ustalenie

odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach od
znajdujących się

porządku

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wart. 6j ust l i 2 oraz ustala stawkę takiej

pojemnik o

i

nieruchomość

opłaty

organ

oraz

stanowiący

kosztów funkcjonowania systemu, w tym kosztów

odebrania i zagospodarowania odpadów. Ustawodawca wart. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości

i

porządku

w gminach

sprecyzował, że

rada gminy,

określając

stawki

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę :
l)

liczbę mieszkańców zamieszkujących

2)

ilość

dana

gminę;

wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) przypadki, w których
szczególności

to,

że

właściciele nieruchomości wytwarzają

na niektórych

nieruchomościach

odpady nieregularnie, w

odpady komunalne

powstają

sezonowo.
W

myśl

art. 6r ust. 2-2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat

za gospodarowanie odpadami

muszą pokryć

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
l ) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) obsługi administracyjnej tego systemu;

3) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) edukacji ekologicznej w zakresie
Przy ustalaniu stawki
w

powołanej

prawidłowego postępowania

muszą być uwzględnione
osiągnięcia

ustawie w celu

odpadami komunalnymi.

wszystkie elementy kosztowe wskazane
systemowej optymalizacji. Na koszty

funkcjonowania systemu składają się :
l) odbieranie odpadów,
2)

zagospodarowanie odpadów zgodnie z wytycznymi

określonymi

w Planie gospodarki

na lata 2016 - 2022

odpadami dla województwa kujawsko - pomorskiego

przyjętym

uchwałą

nr :XXXIV546117 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja

2017 r.

w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2016-2022 z

perspektywą

na lata 2023-2028" (Dz. Urz. Woj .

Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 2403) oraz

uchwałą

nr :XXXII/545117 Sejmiku

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia
"Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z
perspektywą
czystości

na lata 2023-2028", a
porządku

i

także ustawą

w gminach

oraz

z dnia 13

ustawą

września

z dnia

1996 r. o utrzymaniu

14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
3)

obsługa

PSZOK,

4)

obsługa

administracyjna,

5)

edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego

Gmina ma
od

również obowiązek

właścicieli nieruchomości,

ustalenia

na których nie

komunalne na których odpady nie
ustalenia
a

opłaty

powstają

od

opłaty

są

z odpadami.

za pojemnik i worek jaką

zamieszkują mieszkańcy,

zbierane

właścicieli nieruchomości,

selektywny i ustala tę opłatę w niższej

wysokości.

Konieczność podwyższenia

opłat

a

będzie pobierać

powstają

odpady

i odbierane w sposób selektywny oraz
na których nie

odpady komunalne, na których odpady

stawek

postępowania

są

zamieszkują mieszkańcy

zbierane i odbierane w sposób

w przypadku zbierania i odbierania odpadów

w sposób selektywny i zmieszany wynika ze wzrostu cen odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych.

Rozstrzygnięcie

przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych oraz przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania systemu
wprowadzenie zmian do
Przy

obowiązujących

komunalnymi,

wpływy

obowiązujących

stawek za odpady komunalne.

w chwili obecnej stawkach
z

opłat

nie

spowodowało

wystarczają

opłat

za gospodarowanie odpadami

na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu

w 2019 r. W wyniku przeprowadzonej analizy systemu

połączonej

z

weryfikacją

danych

wynikających

zapewnienia
roku

ze

złożonych

wystarczających

bieżącym

mieszkańców

do samofinansowania

jest zwiększenie

ustalenie stawki

wysokości

za pojemnik i worek

odpadów komunalnych od
których

przez

znajdują się

deklaracji stwierdzono,
się

systemu

środków

iż

w celu

fmansowych w

stawki opłat za gospodarowanie odpadami, w tym
w

związku

z

przyjęciem uchwały

właścicieli nieruchomości znajdujących się

domki letniskowe lub rekreacyjne, a

także

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

na terenie gminy, na
inne

część

określonych

o odbiorze

nieruchomości

roku. Stawki

opłat

w niniejszej uchwale

ustalono na takim poziomie, aby pokryły one prognozowane koszty funkcjonowania systemu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej

uchwały jest uzasadnione.
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