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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 
odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Chełmża. 

     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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 
666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, 
poz. 622) 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 odbierania odpadów komunalnych 

i odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z terenu miasta Chełmży, 

świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie 

w/w usług w wysokości: 

1) odpady komunalne – 87,21 zł brutto za m3 ; 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 75,89 zł brutto za m3 . 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 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. Nr 89, poz. 676). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
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§ 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 XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela za usługę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych z terenu gminy miasto Chełmża. 

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 Chełmży. 

Aktualnie na terenie miasta Chełmży obowiązuje uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 16 marca 2011 r. 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 na następującym poziomie: nie 

segregowane odpady komunalne – 75,89 zł brutto z VAT za m3 , posegregowane odpady komunalne – 

64,00 zł brutto z VAT za m3 . 

W dniu 25 listopada 2011r. 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 nieposegregowane z 75,89 zł na 

87,21 zł za m3 brutto tj. o 14,92% oraz podwyższenie stawki za odpady komunalne posegregowane 

z 64,00zł za m3 brutto na 75,89 zł za m3 tj. o 18,58%. 

Zwiększenie górnej stawki zostało uzasadnione głównie faktem wzrostu opłat za korzystanie ze 

składowiska oraz wzrostem cen paliw oraz inflacją. 

Jak wyżej wspomniano na wzrost opłat za składowanie odpadów ma przede wszystkim wzrost cen 

paliwa, inflacja oraz wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłata za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska są ustalane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Z dniem 1 stycznia 

2012r. opłata wzrośnie z dotychczasowej stawki 107,85 zł za tonę odpadów do 110,65 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 opłat za 

odbieranie stałych odpadów komunalnych nieposegregowane zaproponowana została stawka na 
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poziomie 87,21 zł za m3 brutto, a za odpady komunalne posegregowane zaproponowana została 

stawka na poziomie 75,89 zł za m3 . 

Mając na uwadze powyższe właściwym jest ustalenie wysokości górnych stawek za odbieranie 

odpadów komunalnych stałych na poziomach ustalonych na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. 


