
PROJEKT 

UCHWAŁA NR … 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……. roku 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej 

pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na 

której nie zamieszkują mieszkańcy 

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 2022 r. poz. 559), art. 6j ust. 3, art. 6k 

ust. 1 pkt 2 oraz art. 6k ust.3 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. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) Pojemnik 60 litrów – 13,40 zł;  

2) Pojemnik 120 litrów – 26,80 zł; 

3) Pojemnik 1100 litrów – 245,66 zł.  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) Pojemnik 60 litrów – 26,80 zł;  

2) Pojemnik 120 litrów – 53,60 zł; 

3) Pojemnik 1100 litrów – 491,32 zł.  

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej nr XVI/122/2019 z dnia 

28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za 

pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6939). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 



Uzasadnienie do projektu uchwały Nr ….. 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …… roku 

 

 Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek określić, 

w drodze uchwały stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1648) nastąpiła konieczność podjęcia nowej 

uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik 

o określonej pojemności w terminie do 30 czerwca br.  

 Proponowane wysokości stawek zgodne są z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, który stanowi, że rada gminy ustala stawki opłat 

w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane 

i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 1,3% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub 

worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności. 

 Zgodnie z w/w ustawą wysokość opłaty w przypadku odebrania odpadów jako 

niesegregowane winna wynosić nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż 

czterokrotna wysokość stawki ustalonej dla odbioru i zagospodarowania odpadów w sposób 

selektywny. 

Proszę wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

 

 

 

 


