WŁABISZYNIE
UCHWAŁA NR X/78/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 6k w związku z art. 6 i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. póz. 2010) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 11/17/18 Rady Miejskiej wŁabiszynie z dnia 5 grudnia 2018 r. 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. z 2018 r. póz. 6319) wprowadza się następujące zmiany:
l)w§2:
a) ust. l otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są
w sposób selektywny, w wysokości 15,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość."
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- "2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny w wysokości 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość."

2) w §4:
a) ust. l otrzymuje brzmienie:
-"1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny ustala się ryczałtową stawkę w wysokości 169,30 zł rocznie od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe."
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- "2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których odpady są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny określa się wyższą ryczałtową stawkę w wysokości 338,60 zł rocznie od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe."
§ 2. Stawki, o których mowa w § 4 zmienianej uchwały w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do
rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. póz. 2176) zgodnie z art. l O ust. l ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
póz. 1579).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2020 r.

Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Teresa Paliwoda
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
system gospodarki odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania", tzn.
jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę od właścicieli nieruchomości, na których
powstają odpady. Po dokonaniu analizy wpływów dokonywanych wpłat od mieszkańców z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami
komunalnymi po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu o zamówienie publiczne, powstała konieczność
podwyższenia stawki opłaty.
W celu zapewnienia właściwych przypisów zasadne jest podwyższenie opłaty dla nieruchomości
zamieszkałych. Jednocześnie przy tej okazji stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
póz. 1579 - dalej ustawa nowelizująca) należy dokonać zmian w zakresie stawki opłaty dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe. W innym wypadku z dniem l stycznia 2020 r. nie będzie obowiązywała
w ogóle jakakolwiek stawka opłaty dla tych nieruchomości.
Należy również podkreślić, że niniejsza uchwała nie powoduje zmian w pozostałym zakresie, co
nie narusza prawa, gdyż zgodnie z wyżej wymienioną ustawą nowelizującą czas na dostosowanie do
nowych przepisów wynosi 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. W związku z tym, w celu
uniknięcia negatywnych skutków dla finansów Gminy Łabiszyn oraz reazliacji założeń art. 6r ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostosowanie wszystkich opłat
związanych
z gospodarowaniem
odpadami
komunalnymi nastąpi
w późniejszym
terminie,
nie przekraczającym jednak okresu przejściowego.
Ponadto w związku z treścią art. l O ust. l ustawy nowelizującej do rodzinnego ogrodu działkowego
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.
z 2017 r. póz. 2176) położonego na obszarze danej gminy stosuje się stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustaloną w inny sposób niż określony w art. 6j ust. 3 ustawy zmienianej
w art. l w brzmieniu dotychczasowym, stawka ta obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały ustalającej
stawkę opłaty w sposób określony w art. 6j ust. 3 ustawy zmienianej w art. l w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zastosowanie tego
przepisu jest również uzasadnione w celu uniknięcia negatywnych skutków dla finansów Gminy Łabiszyn
oraz reazliacji założeń art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, dlatego dla umożliwienia jego zastosowania proponuje się wprowadzenie w § 2 niniejszej
uchwały przepisu przejściowego zachowującego dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie
przejściowym dotychczasowe stawki opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Brak takiego
przepisu spowodowałby sytuację, w której od l stycznia 2020 r. dla rodzinnych ogrodów działkowych
nie obowiązywałaby jakakolwiek stawka opłaty.
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.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tbre$a Paliwoda
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