
UCHWAŁA NR XXIV/180/13
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 1 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj .- 
Pom. z 2012 r. poz. 3863) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina miasto Chełmża przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/180/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996.r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228), Rada Miasta ma 
obowiązek określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób 
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określić należy w szczególności 
ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Miasto Chełmża 
w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zgodnie 
z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) gmina może 
przejąć na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

Natomiast na podstawie art. 6r ust. 2a wyżej cytowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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. 

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest powiązana z uchwałami 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty. Wszystkie uchwały są niezbędne celem wdrożenia nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Chełmża. 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską Chełmży uchwały 
w przedmiotowej sprawie. 
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