
UCHWAŁA NR XXIII/146/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a i art. 6j 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3b ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny, w wysokości 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że kompostują 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
48,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1 Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 120,00 zł rocznie za jeden domek 
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny w wysokości 240,00 zł rocznie za jeden 
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Zbójno nr XIII/78/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.                           
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 6926). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym:

Zgodnie z art. 6k ust. 1 Rada gminy, w drodze uchwały, dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę
takiej opłaty.

Zgonie z art. 6 k ust. 3 ustawy Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż
czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j
ust. 3b.

Zgonie z art. 6k ust. 4a. Rada gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw
domowych.

Podwyższenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z podwyższenia
kosztów odbioru odpadków komunalnych z terenu Gminy Zbójno przez firmę odbierającą odpady
komunalne wyłonioną w drodze nowego przetargu na okres 2021-2023.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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