UCHWAŁA NR XXXVIII/387/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 29 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Na podstawie art. 6j ust. 3b, ust. 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289 z późn. zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015r. poz. 3937) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 144,00 zł za rok od domku letniskowego.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 288,00 zł za rok od
domku letniskowego.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 110 litrów w wysokości 12,00 zł, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 110 litrów w wysokości 24,00 zł,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy
Aleksander Budner

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2056.
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UZASADNIENIE
W wyniku oceny sytuacji bieżącej, wpływów z opłat i wydatków na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych oraz tendencji wzrostu cen towarów i usług na rynku wynika, że stawki ustalone na
poziomie dotychczas obowiązujących są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszwica.
W związku z powyższym ustalono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w
niniejszej uchwale na poziomie, który powinien pokryć koszty funkcjonowania systemu odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych. Rada Miejska w Kruszwicy określiła na nowo ryczałtowe stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności z uwzględnieniem przepisu, iż stawka opłaty jeżeli odpady nie są
w sposób selektywny zbierane i odbierane jest wyższa.
Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, wyrażonej w
liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wg wzoru:
1. Średnia ilość odpadów powstałych na nieruchomościach na rok:
a) 3 osoby x 1 poj./osobę/m-c x 10/30 dni/m-c x 12 m-cy = 12 pojemników,
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami (za 1 pojemnik 110 l)
a) za zbieranie odpadów w sposób selektywny – 12,00 zł,
b) za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny – 24,00 zł,
3. Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domu letniskowego
a) za zbieranie odpadów w sposób selektywny – 12 poj. x 12,00 zł = 144,00 zł,
b) za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny –12 poj. x 24,00 zł = 288,00 zł.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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