
UCHWAŁA NR XXXV/235/09   

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu gminy 

miasta ChełmŜy.  

 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, 
poz.1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 
97, Nr 79, poz. 666 i  Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje: 
 
 
 
       § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli, współwłaścicieli, 

uŜytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością, za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych zmieszanych jak 

i posegregowanych z terenu gminy miasta ChełmŜy, świadczone przez gminne jednostki 

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

1) niesegregowane odpady komunalne – 71,70 zł za m3 (brutto); 

2) posegregowane odpady komunalne 64,00 zł za m3 (brutto). 

  

       § 2. Traci moc uchwała Nr XXV/153/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 

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

zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu miasta 

ChełmŜy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 5, poz. 102). 

 

 

 



       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 

do uchwały nr XXXV/235/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu gminy 

miasta ChełmŜy.  

 
 

 Stosownie do art. 7 ust.1 pkt 3 oraz 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 ChełmŜy.  

 Aktualnie na terenie miasta ChełmŜy obowiązuje uchwała Nr XXV/153/08 Rady 

Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych 

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

odpadów komunalnych stałych zmieszanych :  nie segregowane odpady komunalne – 69,00zł 

brutto z VAT za m 3, posegregowane odpady komunalne – 64,00 zł brutto z VAT za m3. 

  W dniu 26 października 2009r. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w ChełmŜy złoŜył wniosek do Burmistrza Miasta ChełmŜy o podwyŜszenie górnej stawki 

opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych proponując zwiększenie stawki za odpady 

nieposegregowane z 69,00 zł na 73,17 zł za m3 brutto tj. o 6,04% oraz pozostawieniu stawki 

za odpady komunalne posegregowane na dotychczasowym poziomie tj. 64,00zł za m3 brutto. 

  Zwiększenie górnej stawki  związane jest wejściem w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2010 r. 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat 

za korzystanie ze środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217). 

Jak wyŜej wspomniano na wzrost opłat na składowisku odpadów ma przede 

wszystkim wzrost opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ustalanej w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów tj. za składowanie odpadów na składowiskach, która z dniem 

1 stycznia 2010r. rośnie z dotychczasowej kwoty 100,00 zł na 104,20 zł za tonę. 



 Z materiałów przedstawionych przy wnioskach przez Prezesa ZGK sp.z o.o. 

w ChełmŜy wynika, iŜ na wzrost omawianych stawek mają równieŜ wpływ inne czynniki 

np. wzrost cen paliwa, a przede wszystkim koszt składowania odpadów na wysypisku, które 

stanowią 55% ogólnych kosztów stawki tj. wzrosną o 3,5% w stosunku do podziału kosztów 

jaka była w stawce na 2009r. 

Po analizie materiałów przedłoŜonych przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej 

sp.z o.o. w ChełmŜy na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy, jako górna 

stawka opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych nieposegregowane zaproponowana 

została stawka na poziomie 71,70 zł za m3 brutto.  

Mając na uwadze powyŜsze właściwym jest zaopiniowanie wysokości górnej stawki 

za odbieranie i unieszkodliwiane odpadów komunalnych stałych zmieszanych na poziomie 

wskazanym na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. 

 


