
UCHWAŁA NR XXVIII/195/21 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty. 

Na podstawie  art. 6k ust. 1   pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.1)) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.2)) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi 
na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn  liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki określonej w § 
3. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2, jeżeli odpady 
zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
dwukrotnej stawki opłaty, o której mowa w § 3. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/152/20 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2021 r. poz. 363); 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1648. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
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Uzasadnienie 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do obecnych zmian. Obowiązujące od  lutego 2021 r. opłaty nie pokrywają kosztów 
funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów w związku ze zwiększeniem ilości 
odbieranych odpadów oraz wzrostu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Zgodnie z art. 6 r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "z 
pobranych opłat pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej 
systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Aby 
wypełnić zapisy ww. art. 6 r,. ust. 2 ustawy konieczne jest podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

W art. 6k ust. 3 ww. ustawy Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

Ponadto art. 6k ust. 4a ww. ustawy mówi, że „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.” 

Zmiana stawek nie powoduje konieczności zmiany deklaracji zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy: „w przypadku 
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę 
do wystawienia tytułu wykonawczego.” Należy zaznaczyć, że stawki opłat za odpady komunalnie znacząco 
wzrastają w całej Polsce. Ponadto na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy ogłasza się, że przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł, co stanowi, że maksymalna stawka na 
osobę zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 jaką można ustalić jest 38,38 zł. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest   
uzasadnione. 
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