RADA MIEJSKA
WŁABISZYNIE
UCHWAŁA NR XXIX/249/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 6k ust. l i 3 w związku z art. 6i i art. 6j ust. 2a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., póz. 1289) 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, 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, jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
selektywny, w następujących wysokościach:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 22,00 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 32,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł;
4) o pojemności 660 l - w wysokości 102,00 zł;
5) o pojemności 1100 l - w wysokości 195,00 zł;
6) o pojemności 5000 l - w wysokości 480,00 zł;
7) o pojemności 7000 l - w wysokości 670,00 zł;
8) o pojemności 10000 l - w wysokości 942,00 zł.
2. Określa się wyższą stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób
selektywny, w następujących wysokościach:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 33,00 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 48,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 84,00 zł;
4) o pojemności 660 l - w wysokości 153,00 zł;
5) o pojemności 1100 l - w wysokości 275,00 zł;
6) o pojemności 5000 l - w wysokości 720,00 zł;
7) o pojemności 7000 l - w wysokości l 050,00 zł;
8) o pojemności 10000 l - w wysokości l 413,00 zł.
§ 4. l. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których odpady zbierane i odbierane w sposób
selektywny ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 110,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjne-wypoczynkowe, na których odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się
ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 165,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. póz. 4500).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem l stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Łabiszynie na wskazanej podstawie prawnej podjemuje uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik. Warto zwrócić uwagę, że w dniu 15 listopada 2017 r. została podjęta nowa uchwała w tej
sprawie, która ma wejść w życie z dniem l stycznia 2018 r., jednak po dokonaniu dodatkowej analizy prawnej i
finansowej mogłoby się okazać, że naruszałaby ona w sposób istoty obowiązce przepisy prawa. W związku z tym
w okresie vacatio legis wskazane jest podjąć kolejną (już bez uchybień prawnych) uchwałę, która wejdzie w życie
również z dniem l stycznia 2018 r. i jednocześnie uchyli uchwałę z dnia 15 listopada 2017 r.
Wyliczenie rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
621- liczba nieruchomości na których znajdują się działki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
64760 l- ilość powstających odpadów komunalnych w ciągu
miesiąca na przedmiotowych
nieruchomościach
64760 l : 621 = 104 l - średnia ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu miesiąca
2 razy w miesiącu odbiór odpadów komunalnych
1201 : 2 (liczba odbiorów)^ 601
22,00 zł- selektywna stawka opłaty za pojemnik o pojemności 601
33,00 zł- nieselektywna stawka opłaty za pojemnik o pojemności 601
5 miesięcy - przyjęto pięciomiesięczny czas przebywania na nieruchomości
5 miesięcy x 22,00 zł = 110,00 zł- selektywna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
5 miesięcy x 33,00 zł = 165,00 zł- nieselektywna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Wydaje się, że podjęcie uchwały w takim kształcie i w tym momencie sprzyja pewności stanowionego
prawa i jednocześnie uchroni jego potencjalnych adresatów przed nieprzewidzianymi konsekwencjami.
Wobec powyższego podjęcie uchwały staje się uzasadnione.
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