
Uchwała Nr V/28/2019
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty

Na podstawie  art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustalana jest od gospodarstwa domowego w zróżnicowanej stawce w zależności od liczby osób 

stanowiących gospodarstwo domowe.

2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących i wspólnie 

się utrzymujących.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny od gospodarstwa domowego:

1) jednoosobowego w wysokości 12,00 zł;

2) dwuosobowego w wysokości 24,00 zł;

3) trzyosobowego w wysokości 33,00 zł;

4) czteroosobowego w wysokości 44,00 zł;

5) pięcioosobowego w wysokości 50,00 zł;

6) sześcioosobowego w wysokości 60,00 zł;

7) siedmioosobowego w wysokości 63,00 zł;

8) ośmioosobowego w wysokości 72,00 zł;

9) dziewięcioosobowego w wysokości 72,00 zł;

10) liczącego dziesięć i więcej osób – 80,00 zł.

§ 3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

nie są zbierane w sposób selektywny od gospodarstwa domowego: 

1) jednoosobowego  w wysokości 18,00 zł;

2) dwuosobowego w wysokości 36,00 zł;

3) trzyosobowego w wysokości 54,00 zł;

4) czteroosobowego w wysokości 72,00 zł;
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5) pięcioosobowego w wysokości 90,00 zł;

6) sześcioosobowego w wysokości 108,00 zł;

7) siedmioosobowego w wysokości 126,00 zł;

8) ośmioosobowego w wysokości 144,00 zł;

9) dziewięcioosobowego w wysokości 162,00 zł;

10) liczącego dziesięć i więcej osób – 180,00 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/125/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 2340).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

na które składają się:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu;

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym.

Przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

wskazuje, że dotychczas ustalone stawki nie są w stanie pokryć kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. Wzrost stawek opłaty wynika ze znacznego wzrostu ilości

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Świedziebnia oraz kosztu ich zbierania

i zagospodarowania.

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców zamieszkujących na

terenie gminy, aktualną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemy

gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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