
UCHWAŁA NR XXXI/723/20 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 25 listopada 2020 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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 1439) 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 następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

§ 4. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki opłaty za 
jednokrotny odbiór pojemnika lub worka na nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne wynoszą: 

Stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie (zł) 

 
 
Lp. 

Rodzaj i pojemność  
pojemnika lub worka 

Stawka 
opłaty za 
odpady 

zmieszane 
(resztkowe) 

Stawka 
opłaty za 
metale i 

tworzywa 
sztuczne 

Stawka 
opłaty za 

papier 

Stawka 
opłaty za 

szkło 

Stawka 
opłaty za 

bioodpady 

1 2 3 4 5 6 7 

1. pojemnik 120 l 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 

2. pojemnik 240 l 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

3. pojemnik 660 l 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 

4. pojemnik 1100 l 54,18 54,18 54,18 54,18 54,18 

5. pojemnik 2500 l 123,13 123,13 123,13 123,13 123,13 

6. pojemnik 5000 l 246,25 246,25 246,25 246,25 246,25 

7. pojemnik 7000 l 344,76 344,76 344,76 344,76 344,76 

8. pojemnik 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51 

9. pojemnik 24000 l 1182,02 1182,02 1182,02 1182,02 1182,02 

10. pojemnik 36000 l 1773,03 1773,03 1773,03 1773,03 1773,03 

11. prasokontener 8000 394,01 394,01 394,01 394,01 394,01 

12. pasokontener 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51 

13. prasokontener 20000 l 985,02 985,02 985,02 985,02 985,02 
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14. 
pojemnik 60 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

15. 
pojemnik 80 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

16. worek 120 l 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 

17. worek 240 l 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 

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

Stawki opłat za odpady komunalne – brak selektywnej 
zbiórki (zł) 

 
 
Lp. 

Rodzaj i pojemność  
pojemnika lub worka 

Stawka 
opłaty za 
odpady 

zmieszane 
(resztkowe) 

Stawka 
opłaty za 
metale i 

tworzywa 
sztuczne 

Stawka 
opłaty za 

papier 

Stawka 
opłaty za 

szkło 

Stawka 
opłaty za 

bioodpady 

1 2 3 4 5 6 7 

1. pojemnik 120 l 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 

2. pojemnik 240 l 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 

3. pojemnik 660 l 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 

4. pojemnik 1100 l 162,54 162,54 162,54 162,54 162,54 

5. pojemnik 2500 l 369,39 369,39 369,39 369,39 369,39 

6. pojemnik 5000 l 738,75 738,75 738,75 738,75 738,75 

7. pojemnik 7000 l 1034,28 1034,28 1034,28 1034,28 1034,28 

8. pojemnik 10000 l 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 

9. pojemnik 24000 l 3546,06 3546,06 3546,06 3546,06 3546,06 

10. pojemnik 36000 l 5319,09 5319,09 5319,09 5319,09 5319,09 

11. prasokontener 8000 1182,03 1182,03 1182,03 1182,03 1182,03 

12. pasokontener 10000 l 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 

13. prasokontener 20000 l 2955,06 2955,06 2955,06 2955,06 2955,06 

14. 
pojemnik 60 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 
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15. 
pojemnik 80 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

16. worek 120 l 50,79 50,79 50,79 50,79 50,79 

17. worek 240 l 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 

2) uchyla się § 6. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne.

2.Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 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:

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

b)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c)obsługi administracyjnej systemu,

d)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

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły obowiązek
ustalenia przez gminy stawek opłat zarówno za pojemniki jak również za worki o określonej pojemności,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Przedmiotowa nowelizacja
ustawy wprowadziła także ograniczenia w zakresie kształtowania przez gminy stawek opłat. Dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gmina może ustalić stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości nie wyższej niż 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów,
przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Przy czym za pojemniki lub
worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności

Miasto Bydgoszcz na etapie prac legislacyjnych składało wnioski w ramach konsultacji społecznych,
a podczas prac na etapie parlamentarnym, reprezentowało Unię Metropolii Polskich a w ostateczności
przesłało do Prezesa Rady Ministrów gotowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Przedmiotowa uchwała przyjmuje zatem dla nieruchomości niezamieszkałych na poziomie
maksymalnych stawek wynikających z ww. przepisu.

5.Ocena skutków finansowych

Dostosowanie stawek do ustawy spowoduje szacowane zmniejszenie dochodów systemu w 2021r. bez
konieczności zmiany stawek dla nieruchomości zamieszkałych. Ostateczny poziom zmiany dochodów
uzależniony jest od zapotrzebowania jakie zgłoszą właściciele nieruchomości niezamieszkałych na
poszczególne rodzaje pojemników (dla frakcji objętych systemem zbiórki u źródła). Zmiana maksymalnych
stawek dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z wnioskami Miasta oraz zapowiedziami Rządu
pozwoliłoby na obniżenie opłaty wnoszonej przez mieszkańców.
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