
UCHWAŁA NR XVIII/419/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), uchwala się, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XXI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4158) 
wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właściciela nieruchomości lub 
części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, wynosi 22 zł od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właściciela nieruchomości 
lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, wynosi trzykrotność stawki, o której mowa 
w ust. 1.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.   

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska - Gulczyńska
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

W uchwale dokonano zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), rada gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty.

Wysokość stawki opłaty określono przy uwzględnieniu zapisów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym z pobranych opłat gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej systemu,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

oraz może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów,
koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak
również koszty likwidacji tzw. dzikich wysypisk.

3. Konsultacje wymagane przepisami

Nie istnieją wymogi prawne w zakresie konsultacji przedmiotowej uchwały.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Na chwilę obecną obowiązuje uchwała Nr XXI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą
Nr XLVI/947/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r.

Z uwagi na obowiązek wdrożenia od 1 stycznia 2020 r. nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, sporządzono analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Bydgoszczy. W przedmiotowej analizie uwzględniono obowiązek segregacji odpadów na pięć frakcji,
wzrost cen energii i ropy naftowej oraz wzrost kosztów pracy. Analiza wykazała konieczność zmiany
wysokości stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, przy zachowaniu zasady samofinansowania się
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza uwzględnia konieczność dostosowania
lokalnych przepisów do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminach wskazanych
w ustawie.

5. Ocena skutków finansowych

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w niniejszej uchwale ustalono na
takim poziomie, aby pokryła one prognozowane koszty funkcjonowania systemu odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta. Wysokość stawki określono na podstawie
sporządzonej "Prognozy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy i kalkulacji
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020 - 2023".
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