
UCHWAŁA NR XIX/113/20
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty oraz określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6j ust. 1 oraz 
ust. 2a, 3, 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020) Rada Miejska 
Jabłonowa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/109/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej 
opłaty oraz określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujące 
zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 38,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę za pojemnik na odpady 
komunalne o określonej pojemności:
1) pojemnik o pojemności 120 l – 5,00 zł;
2) pojemnik o pojemności 240 l – 11,00 zł;
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 54,00 zł.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę opłaty za 
pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
1) pojemnik o pojemności 120 l – 10,00 zł;
2) pojemnik o pojemności 240 l – 22,00 zł;
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 108,00 zł.";
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustala się 
zwolnienie w wysokości 1,00 zł od opłaty ustalonej w § 2 ust. 1.";
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego: nr XIV/75/15 z dnia 26 listopada 

2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz nr XIV/76/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23) Rada Miejska w drodze uchwały dokonuje

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod

określonych w art.6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty. Po przeanalizowaniu dostępnych

metod proponuje się wybór metody naliczania od właścicieli nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy, w której oplata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących

daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Rada Miejska ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę stanowi podstawę do

ustalenia maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych

procentowo w art. 6 k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Maksymalne

stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w

przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 33,86 za mieszkańca

(2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). Przyjęta w

projekcie niniejszej uchwały stawka opłaty w wysokości 19 zł od osoby mieści się w podanych

wyżej granicach.

Maksymalne stawki za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób

selektywny stanowią dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne

zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynoszą w przypadku metody od liczby mieszkańców

zamieszkujących nieruchomość – 67,72 zł za mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne górna granica opłaty za pojemnik o określonej wielkości nie może przekroczyć kwoty

wynikającej z art. 6k ust.2a pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która

wynosi odpowiednio za pojemnik: 120 l - 5,91 zł, 240 l - 11,82 zł, 1100 l - 54,18 zł. Biorąc

powyższe pod uwagę proponuje się wprowadzenie opłat za pojemniki, jak w § 2 ust. 3 i 4

przedkładanego projektu uchwały, przy założeniu że w przypadku odpadów, które nie są zbierane

w sposób selektywny opłata stanowi dwuktrotność stawki opłaty za odpady zbierane selektywne.

Uchwalając stawkę opłaty, Rada Miejska ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców

zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których

właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie w szczególności to, że na niektórych

nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie na dzień 11.12.2019 r. liczy 7429 mieszkańców,

którzy złożyli deklaracje. Ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych to łącznie

2785,80 Mg rocznie.

Reasumując przy zaproponowanej metodzie oraz wprowadzeniu zmiany stawek wyliczona

wysokość opłaty powinna zapewnić zbilansowanie się kosztów związanych z funkcjonowaniem

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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