Podpisany przez:
Artur Kaszyski
dnia 2 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIII.279.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1372 z późn. zm.1)) w związku z art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 5, ust. 3, ust. 4a, ust. 4b, ust. 4c,
art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3b, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §
1 ust. 2 w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w ust. 1 w wysokości :
- 22,00 zł od mieszkańca - gdy na nieruchomości zamieszkują nie więcej niż 4 osoby,
- 21,00 zł od mieszkańca - gdy na nieruchomości zamieszkuje 5 i więcej osób.
3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3 zł od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość jeśli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości
44 złotych miesięcznie dla nieruchomości zamieszkującej nie więcej niż 4 osoby oraz 42 zł miesięcznie od
każdej osoby dla nieruchomości zamieszkującej 5 i więcej osób.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne:
1) pojemność 120 l

- w wysokości 16,00 zł;

2) pojemność 240 l

- w wysokości 32,00 zł;

3) pojemność 1100 l

- w wysokości 100,00 zł;

4) pojemność 7000 l

- w wysokości 800,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają
odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości:
1) pojemność 120 l

- w wysokości 32,00 zł;

2) pojemność 240 l

- w wysokości 64,00 zł;

3) pojemność 1100 l

- w wysokości 220,00 zł;

4) pojemność 7000 l

- w wysokości 1600,00 zł.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834
tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 2320; z 2021 r.,
poz. 1648 i poz. 2151

2) Zmiany
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3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 190,00 zł.
4. Ustala się ryczałtową stawkę podwyższonej opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami
letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku,
gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wysokości
380 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII.114.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 1526).
§ 4. Stawki opłat, o których mowa w § 1 i 2 obowiązują od dnia 1 marca 2022 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Artur Kaszyński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — dalej
ucpg, Rada gminy ma obowiązek w drodze uchwały dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustalić stawkę
takiej opłaty.
Na podstawie art. 6k ust. 3 Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, 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.
Biorąc pod uwagę art. 6k ust. 4a Rada gminy, w drodze uchwały, 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.
W myśl art. 6r ust. laa ucpg środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być
wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty min.:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
Natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, koszty usunięcia.
odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Przyjęte w marcu 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. Do głównych
czynników zewnętrznych, niezależnych od Gminy Golub-Dobrzyń, należą wzrosty kosztów energii, paliwa,
płacy minimalnej, a także zmiany prawne wpływające na tworzenie się dodatkowych kosztów związanych
z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ucpg oplata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem,
w przypadku metody za mieszkańca. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem
w 2020 r. wyniósł 1919 zł, a zatem miesięczna opłata za jednego mieszkańca nie może przekroczyć kwoty
38,38 zł.
Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczny, powinien także zapewnić
zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wyliczając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto, zgodnie z przepisami ucpg, że
obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dopiero
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał tego obowiązku, zostanie zastosowana opłata
podwyższona.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zatem zasadne.
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