
Uchwała Nr XV/80/2020 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

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

stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

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

zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 30,00 zł miesięcznie 

od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

§ 4. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. 

Kuj. Pom. z 2019 r. poz. 2142). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Jarosław Cyrankowski 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, 

poz. 284 i poz. 875. 
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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 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
na które składają się:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu;

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie stałych

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świedziebnia
stwierdzono, iż dotychczasowego przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
pokryją w całości kosztów.

Rada Gminy ma obowiązek określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Stawka opłaty podwyższonej nakładana jest na właściciela nieruchomości, który nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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