
 

UCHWAŁA NR XI/74/07  

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY 

z dnia 13 grudnia 2007 r. 

 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Miasta Chełmży.  

 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6  ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 i Nr 
180, poz.1495 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1042) uchwala się co następuje: 
 
 
 
        § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych zmieszanych jak 

i posegregowanych z terenu miasta Chełmży, świadczone przez gminne jednostki 

organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie w/w usług w wysokości: 

1) niesegregowane odpady komunalne – 59,00 zł brutto z VAT za m3, 

2) posegregowane odpady komunalne – 54,00 zł brutto z VAT za m3. 

 

         § 2.Traci moc uchwała Nr XLV/348/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 

2002r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w 

zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu miasta 

Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 120, poz. 2449). 

 

 

 



 

 

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 

do uchwały nr XI/74/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 grudnia 2007 roku 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu Gminy 

Miasta Chełmży.  

 
 
 

 Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6  ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, 

poz. 2008 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1998r. o gospodarce 

komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm.) rada gminy jest organem 

kompetentnym do ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu Gminy 

Miasta Chełmży.  

 Dotychczas podjęcie takiej uchwały było fakultatywne i rada gminy mogła lecz nie 

musiała jej podejmować. Jednakże zgodnie ze zmianą z lipca 2005r. ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, podjęcie w/w uchwały stało się obowiązkowe. 

 Aktualnie na terenie miasta Chełmży obowiązuje uchwała Nr XLV/348/02 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2002r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych 

odpadów komunalnych z terenu miasta Chełmży, która ustaliła górną stawkę za odbiór 

odpadów komunalnych stałych zmieszanych na  poziomie 35,00 zł brutto z VAT za m3. 

  W dniu 9 lipca 2007r. do Burmistrza Miasta Chełmży wpłynął wniosek Zakładu 

Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży o podwyższenie górnej stawki opłat. Jednakże 

przedstawiona w nim kalkulacja nowej stawki była zbyt ogólna, a ponadto wniosek nie 

zawierał propozycji odnośnie górnych stawek za odbiór odpadów posegregowanych. 

 W dniu 23 października 2007r. Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży 

przedstawił poprawioną wersję nowych górnych stawek opłat tj. za:  

1) niesegregowane odpady komunalne – 108,10 zł brutto z VAT za m3, 



2) posegregowane odpady makulatury – 72,80 zł brutto z VAT za m3, 

3) posegregowane odpady tworzyw sztucznych – 62,10 zł brutto z VAT za m3, 

4) posegregowane odpady szkła – 99,30 zł brutto z VAT za m3, 

5) posegregowane odpady ulegające biodegradacji – 39,30 zł brutto z VAT za m3. 

 Mając na uwadze powyższe w okresie od dnia 23 października do dnia 6 listopada 

2007r. prowadzone były dalsze rozmowy z kierownictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o w celu wypracowanie ostatecznej wersji podwyżki górnych stawek opłat. 

 W  dniu 6 listopada br. wpłynęła do Burmistrza Miasta Chełmży ostatnia propozycja 

Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży, która zawierała następujące 

propozycje górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie 

usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu Gminy Miasta 

Chełmży tj.: 

1) niesegregowane odpady komunalne – 70,44 zł brutto z VAT za m3, 

2) posegregowane odpady makulatury – 47,32 zł brutto z VAT za m3, 

3) posegregowane odpady tworzyw sztucznych – 40,36zł brutto z VAT za m3, 

4) posegregowane odpady szkła – 64,54 zł brutto z VAT za m3, 

5) posegregowane odpady ulegające biodegradacji – 25,54 zł brutto z VAT za m3. 

 Jako główne przyczyny tak dużego wzrostu górnych stawek opłat za odbieranie 

odpadów komunalnych zmieszanych z 35,00 zł bruttu z VAT za m3 na 70,44 zł brutto z VAT 

za m3 tj. o 101,26%, należy wskazać, iż: 

a/ ostatni wzrost górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych miał miejsce 

w 2002 – wzrost z 30,00 zł za m3 na 35,00 zł za m3, 

b/ w okresie pomiędzy 2002r. a 2007r. nastąpił 47,2% wzrost ceny paliwa – oleju 

napędowego, 

c/ w poszczególnych latach następował wzrost cen towarów i usług tj. średnioroczny 

wskaźnik cent towarów i usług w następujący sposób: 2002r. – 1,9%, 2003r. 0,8%, 2004r. 

3,5%, 2005r. 2,1% i 2006r. 1,0%, 

d/ niebagatelny wpływ na cenę odbieranych odpadów ma również wysokość opłat 

na składowiskach za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, która przedstawia się 

w latach 2002 – 2007 następująco: 

 
 
 
 
 



 
Składowisko 
 

 
2002r. 

 
2003r. 

 
2004r. 

 
2005r. 

 
2006r. 

 
2007r. 

 
2008r. 

 
Kamionki 
Duże 
 

 
21,89 zł 

 
54,36 zł 

 
55,02 zł 

 
55,02 zł 

 
55,02 zł 

 
69,55 zł 

 

 
------- 

46,81 zł  
od 01.01.br. 
do 30.09.br. 

 
Niedźwiedź 
 

 
42,80 zł 

 
44, 26 zł 

 
44,97 zł 

 
44, 97 zł 

 
44,97 zł 

86,36 zł  
od 01.10.br. 
do 31.12.br. 

 
149,80 zł 

 
-  w/w ceny są cenami za 1 tonę oraz zawierają podatek VAT, 
- składowisko w Kamionkach Dużych z dniem 31.10.2007r. przestało przyjmować odpady w uwagi na 100% 

wypełnienie kwater. 
 
 Należy dodać, iż wpływ na tak znaczy wzrost opłat na składowisku odpadów 

ma przede wszystkim wzrost opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowisk, ustalanej 

w drodze rozporządzenia Rady Ministrów tj. za składowanie odpadów na składowiskach, 

która z dniem 1 stycznia 2008r. rośnie z dotychczasowej kwoty 15,00zł za tonę do kwoty 

75,00zł za tonę. 

 Przedmiotowy temat był omawiany na posiedzeniu komisji gospodarki miejskiej 

i rozwoju społeczno – gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży w dniu 10 grudnia 2007r. 

W wyniku analizy materiałów komisja podjęła decyzję o zmianie górnej stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 

niesegregowanych odpadów komunalnych z kwoty 70,44 zł brutto z VAT za m3 do kwoty 

59,00 zł brutto z VAT za m3. 

 Ponadto przed sesją Rady Miejskiej Chełmży Burmistrz Miasta Chełmży wprowadził 

autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów 

komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmży tj. w miejsce następujących górnych stawek 

za: 

- posegregowane odpady makulatury – 47,32 zł brutto z VAT za m3, 

- posegregowane odpady tworzyw sztucznych – 40,36zł brutto z VAT za m3, 

- posegregowane odpady szkła – 64,54 zł brutto z VAT za m3, 

- posegregowane odpady ulegające biodegradacji – 25,54 zł brutto z VAT za m3, 

wprowadzona została jedna stawka tj.: 

- posegregowane odpady komunalne – 54,00 zł brutto z VAT za m3. 



 Podsumowując należy stwierdzić, iż wzrost górnych stawek opłat ponoszonych 

za odbieranie i unieszkodliwiania opadów komunalnych zmieszanych stałych z terenu Gminy 

Miasta Chełmży z kwoty 35,00zł brutto z VAT za m3 do kwoty 59,00zł brutto z VAT za m3, 

jak również poziom górnej stawek za odbieranie odpadów komunalnych posegregowanych, 

jest uzasadniony. 

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania 

i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmży, jest 

zasadne. 

  
 
 
 
 
 


