
UCHWAŁA NR XXVII/195/13
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 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, 228 i 888) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży, wykonywane 

przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w wysokości: 

1) odpady komunalne zmieszane – 110,13 zł brutto za m3; 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 95,84 zł brutto za m3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 

r., poz. 243). 

§ 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
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży. 

Stosownie do art. 6 ust. 2 i 4 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, 228 i 888) rada 

gminy jest organem kompetentnym do ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

z terenu gminy miasta Chełmży. 

Aktualnie na terenie miasta Chełmży obowiązuje uchwała Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta 

Chełmży, która ustaliła górną stawkę za odbiór odpadów komunalnych na następującym 

poziomie: zmieszane odpady komunalne – 87,21 zł brutto z VAT za m3, posegregowane odpady 

komunalne – 75,89 zł brutto z VAT za m3. 

W dniu 28 maja 2013 r. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży złożył 

wniosek do Burmistrza Miasta Chełmży o podwyższenie górnej stawki opłat za odbieranie 

stałych odpadów komunalnych proponując zwiększenie stawki za odpady komunalne zmieszane 

z 87,21 zł na 110,13 zł za m3 brutto tj. o 26,29 % oraz podwyższenie stawki za odpady 

komunalne posegregowane z 75,89 zł za m3 brutto na 95,84 zł za m3 tj. o 26,29 %. 

Zwiększenie górnej stawki zostało uzasadnione głównie faktem wzrostu opłat za składowanie 

odpadów w regionalnych instlacjach przetwarzania odpadów komunlanych. Zgodnie 

w Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla regionu, w których znajduje się gmina 

miasto Chełmża zostały ustalonwe dwie regionalne instalacje  tj. w Niedzwiedziu i Osnowie, 

i tylko do tych instalacji można dostarczać odpady do składowania. 

Jak wyżej wspomniano na wzrost górnych stawek opłat ma przede wszystkim wpływ wzrost 

od 1 lipca 2013 r. opłat za składowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach 

przetwarzania odpadów komunalnych tj. z 200,00 zł za tonę odpadów do 335,00 zł za tonę 

odpadów. 

Po analizie materiałów przedłożonych przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z 

o.o. w Chełmży na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, jako górna stawka 
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opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych zmieszanych przyjęta została stawka na 

poziomie 110,13 zł za m3 brutto, a za odpady komunalne posegregowane stawka na poziomie 

95,84 zł za m3. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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