
UCHWAŁA NR XXVII/275/2020 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia jej stawek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 6j 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 i 2020 oraz 
z 2020 r. poz. 150,284 i 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  stanowiącej  iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 albo w § 3. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 25,00 zł miesięcznie. 

§ 3. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 75,00 zł miesięcznie. 

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6731). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

   
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/275/2020 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 ze zm.), rada 
gminy jest obowiązana do 31 grudnia 2020 r. dostosować do wprowadzanych przez ww. 
ustawę zmian, uchwały wydane przed 6 września 2019 r. na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W związku z tym, nie zmieniając metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustala się stawkę tej opłaty oraz określa podwyższoną stawkę, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. 

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących miasto Inowrocław, ilość 
wytwarzanych na terenie miasta odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele 
nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych 
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Jednocześnie, w oparciu o art. 6k 
ust. 2a pkt 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, stawkę opłaty ustalono  w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, 
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 
2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za 
mieszkańca. Z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 
2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
w 2019 r. wynika, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem 
w 2019 r. wyniósł 1819 zł. Stawka opłaty w wysokości 25,00 zł nie przekracza zatem 2% 
z 1819 zł, tj. 36,38 zł. 

Przepis art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wymaga natomiast by rada gminy określiła stawki opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości 
nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższona stawka 75,00 zł mieści się 
w przedziale 50,00 zł – 100,00 zł. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostaną 
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 tego systemu; 
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4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi (art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach). 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawek. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14  radnych, głosy przeciwne - 7, wstrzymujących się - 0. 

   
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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