
UCHWAŁA NR 0007.325.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)) w związku z art. 6k ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz 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 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie 
z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwieńsk powstającymi na 
zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty określonej w ust. 3 i ust. 5.

3. Ze względu na rodzaj zabudowy w miejscowości Czerwieńsk i Płoty ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość z zastrzeżeniem ust. 4. W pozostałych miejscowościach Gminy Czerwieńsk ustala się stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22 zł miesięcznie od każdej osoby 
z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z miejscowości Czerwieńsk, 
Płoty w wysokości 16,70 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pozostałych miejscowości 
z terenu Gminy Czerwieńsk w wysokości 15,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwieńsk powstającymi na 
nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady oraz stawki za dany 
pojemnik określonych w § 3.

§ 3. 1. W przypadku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przeliczeniu za jednokrotny odbiór z pojemnika o pojemności:

1) 0,80 m3 – w wysokości 11,65 zł,

2) 0,11 m3 – w wysokości 15,90 zł,

3) 0,12 m3 – w wysokości 17,40 zł,

4) 0,24 m3 – w wysokości 33,90 zł,

5) 1,10 m3 – w wysokości 158,10 zł,

6) 7,00 m3 – w wysokości  979,50 zł,

7) 16,00 m3 – w wysokości 2134,50 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny 
odbiór selektywnie zbieranych odpadów z papieru i tektury z pojemnika o pojemności:

1) 1,10 m3 – w wysokości 56,70 zł,

1) zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r., poz. 994. 1000, 1349, 1432.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 1629.
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2) 7,00 m3 – w wysokości 366,60 zł;

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny 
odbiór selektywnie zbieranych odpadów z tworzyw sztucznych i drobnego złomu z pojemnika o pojemności:

1) 1,10 m3 – w wysokości 53,55 zł,

2) 7,00 m3 – w wysokości 357,00 zł;

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny 
odbiór selektywnie zbieranych odpadów ze szkła z pojemnika o pojemności 2,50 m3 – w wysokości 236,55 zł; 

5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny 
odbiór selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów z pojemnika o pojemności:

1) 0,12 m3 – w wysokości 17,25 zł,

2) 0,24 m3 – w wysokości 33,90 zł,

3) 1,10 m3 – w wysokości 158,10 zł.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0007.266.2018 Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. 
Urz. Woj. Lubus. z 2018 r., poz.526).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

Id: 49B4A194-75B2-42F3-BF83-D815CF8BBFBB. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z2018 r., poz. 1454 ze zm.) nakłada obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody naliczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik. Na terenie Gminy Czerwieńsk dla nieruchomości zamieszkałych zastosowano opłatę, która
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty określonej na
podstawie art. 6k ust. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych zastosowano opłatę za określony pojemnik.
Rada Miejska zobowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby
upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty,
jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

Na wprowadzenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ
następujące czynniki: wzrost kosztów za przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania na Regionalnej Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (opłaty za składowanie odpadów); wprowadzenie nowej frakcji
selektywnego zbierania odpadów tj. odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; w
czerwcu 2018 roku wybrano w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę, który realizuje
zdanie polegające na zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk zgodnie z ww.
rozporządzeniem.

W związku z powyższym należało wprowadzić nowe stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla ww. nieruchomości.

Uchwalając nową stawkę opłaty, uwzględniono liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
utrzymania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego
systemu.

Zgodnie z art. 6j ust 2a Rada Miejska może różnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni
lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów
wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Ze względu na rodzaj zabudowy w miejscowościach:
Czerwieńsk, Płoty ustalono stawkę opłaty 25 zł od osoby za odbiór zmieszanych odpadów, w pozostałych
miejscowościach z terenu Gminy Czerwieńsk: 22 zł od osoby za odbiór zmieszanych odpadów. Jednocześnie
ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywnych, dlatego
też aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustala się stawkę w miejscowościach:
Czerwieńsk, Płoty: 16,70 zł od osoby; w pozostałych miejscowościach z terenu Gminy Czerwieńsk: 15,50 zł
od osoby. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami, która
stanowi iloczyn pojemników i stawki za jednokrotne opróżnianie pojemnika.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały.

Sporządziła:

Monika Pietrowicz – Szmyt, Anna Mała - Franciszkiewicz
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