
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …. 

 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia …… roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady 

komunalne w przydomowym kompostowniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6j 

ust. 1 pkt 1,  art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2, art. 6k ust. 3 oraz  art. 6k ust. 4a   ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 ze zm.)  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby  mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej 

w § 2.  

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny w wysokości 25  zł od osoby na miesiąc.  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie odpady komunalne były zbierane 

i odebrane w sposób nieselektywny w wysokości 50 zł od osoby na miesiąc.  

§ 3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym 

kompostowniku w wysokości 1 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego 

mieszkańca.  



§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne 

stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 

z 2020 r. poz. 314). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie projektu uchwały nr ……. 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia ………… roku 

 

Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek określić, w drodze uchwały 

metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości oraz stawkę takiej opłaty. 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych nastąpiła 

konieczność zmiany stawki wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wyłoniony w przetargu wykonawca zaproponował wykonanie usługi odbioru odpadów za 

806,76 zł brutto za odbiór każdej tony odpadów. Biorąc pod uwagę ilość osób podaną 

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

szacunkowe ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Izbica Kujawska 

przyjmuje się, że kwota uzyskana z zaproponowanych niniejszą uchwałą stawek będzie 

zbliżona do rzeczywistych kosztów jakie w tym zakresie ponosi Gmina.  

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy Rada Gminy w drodze uchwały, zwalnia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do 

zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.  

Proponowane zwolnienie w części opłaty w wysokości 1 zł od osoby na miesiąc wynika 

z wyliczenia stawki za 1 tonę bioodpadów jaką w przetargu wskazał Wykonawca 

i szacunkowych ilości odpadów, jakie pozostaną zagospodarowane przez właścicieli 

nieruchomości w przydomowych kompostownikach i nie będą musiały być odebrane przez 

podmiot odbierający odpady. Szacuje się, iż rocznie z odbieranych dotychczas około 250 ton 

bioodpadów dzięki wprowadzeniu częściowego zwolnienia w opłacie w przydomowych 

kompostownikach „pozostaje” ok. 80 ton bioodpadów, które nie obciążają systemu 

gospodarowania odpadami. Szacowane jest zatem około 60 000 zł oszczędności rocznie. 

Proszę wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

 

 

 


