UCHWAŁA NR XXIII.149.2020
RADY GMINY WĄPIELSK
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - Rada Gminy
w Wąpielsku uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej
w art.6j ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 na podstawie art. 6k
ust.1 w/w ustawy.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w trzykrotnej
wysokości opłaty od mieszkańca ustalonej w §2 co stanowi kwotę 57,00 zł.
§ 4. 1 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za
pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: a/ o pojemności 120 l – w wysokości
6,00 zł b/ o pojemności 240 l – w wysokości 11,00 zł c/ o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za każdy worek do gromadzenia odpadów komunalnych, od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które
zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- o pojemności 120 l – w wysokości 11,00 zł
3. Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jako trzykrotność wysokości stawki za pojemnik: a/ o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł
b/ o pojemności 240 l – w wysokości 33,00 zł c/ o pojemności 1100 l – w wysokości 165,00 zł
4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za każdy worek do gromadzenia odpadów
komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
- o pojemności 120 l – w wysokości 33,00 zł
§ 6. 1. Dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na których odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 180,00 zł od domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jako trzykrotność wysokości opłaty ryczałtowej od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe co stanowi
540,00 zł
§ 7. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy
kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustala się zwolnienie
w wysokości 1,00 zł opłaty ustalonej w §2.
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§ 8. Traci moc Uchwała nr XVI.92.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk. (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2019 r., poz. 6705) oraz Uchwała nr XVII.105.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie
Gminy Wąpielsk (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 7561)
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk
Tomasz Czajkowski
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UZASADNIENIE

Stosownie do art. 6k ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy, w drodze uchwały, zobowiązana jest
dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b metod ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalić stawkę takiej opłaty.
Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców zamieszkujących na
terenie gminy, aktualną ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podwyższenie stawek było konieczne ze względu na zwiększenie się ilości odebranych odpadów
komunalnych od mieszkańców z terenu gminy o blisko 10% w porównaniu z rokiem 2019. W
związku z powyższym, kwota zaoferowana w przetargu za jaką firma odbierze odpady komunalne
w roku 2021 wzrosła i wynosi 632 126,19 zł.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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