
 

PROJEKT  

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia .................... 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty  

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b i 3c oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
1)

 uchwala się, co 

następuje: 

§ 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 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny w wysokości 24 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 33 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 49 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 95 zł; 

4) o pojemności 360 l – w wysokości 130 zł; 

5) o pojemności 600 l – w wysokości 195 zł; 

6) o pojemności 1100 l – w wysokości 392 zł. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych), od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
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1) o pojemności 60 l – w wysokości 66 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 98 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 190 zł; 

4) o pojemności 360 l – w wysokości 260 zł; 

5) o pojemności 600 l – w wysokości 390 zł; 

6) o pojemności 1100 l – w wysokości 784 zł. 

§ 4. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 36,00 zł rocznie od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 72,00 zł rocznie od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/161/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. 

Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 2103 oraz z 2015 r. poz. 320). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r.  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 87), wskazała, że zgodnie z art. 6j ust. 3b z dniem 1 lutego 2015 r. –  

w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. W sytuacji braku legalnej definicji „pojęcia wykorzystywanych na cele”, która nie 

wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zastosowanie powinna mieć 

definicja słownikowa, czyli zgodnie z określonym przeznaczeniem, celem, charakterem (zgodnie z 

planem zagospodarowania przestrzennego). W tym kontekście art. 6j ust. 3b znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach traktować należy, jako uregulowanie 

szczególne do art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy i w tym zakresie rada gminy posiada kompetencje do 

uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym od działki rodzinnej 

(ogródki działkowe). Opłata ryczałtowa ma dotyczyć roku pomimo jej faktycznego wykorzystania 

jedynie przez część roku. Znowelizowany art. 6j ust. 3b nie mówi o nieruchomościach 

niezamieszkałych, lecz jedynie wykorzystywanych faktycznie przez część roku na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Niewątpliwie taki charakter i faktyczne przeznaczenie posiadają 

również rodzinne ogrody działkowe. W świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014, poz. 40) za art. 2 pkt 5 – ilekroć w ustawie jest mowa o 

rodzinnych ogrodach działkowych należy przez to rozumieć wydzielony obszar lub obszary 

przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, 

służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. 

Zgodnie zaś z art. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podstawowymi celami rodzinnego 

ogrodu działkowego, zwanego dalej „ROD”, jest np. zaspokajanie wypoczynkowych i 

rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych. 

Natomiast stosownie do art. 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ROD są urządzeniami 

użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych 

potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego 

dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne 

potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. W tym kontekście rozważać 

należy dokonaną w dniu 1 lutego 2015 r. nowelizację art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, zgodnie z którą w przypadku nieruchomości, na których znajdują ROD 

opisane wyżej, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

 


