
UCHWAŁA NR XXXV.294.2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 i 4a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 
zbierane i odbierane są w sposób selektywny z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane 
i odbierane są w sposób selektywny z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 25,00 zł 
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zabudowane 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdzie kompostuje się bioodpady 
w kompostowniku przydomowym o 2,00 zł. 

§ 4. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane 
i odbierane są w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w zależności od 
rodzaju pojemników/ worków, za wywóz jednego pojemnika/worka 
o określonej pojemności: 

Pojemność 
pojemnika / 

worka 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 

komunalne 
Tworzywo 

sztuczne/ metal 
Papier / 
tektura Szkło Bioodpady Popiół  

35 l x x x x 2 x 

120 l 20 2 2 5 7 5 

240 l 40 3 4 11 14 10 

1100 l 183 15 19 50 66 45 

1500 l 250 20 26 68 90 61 

770 l 128 10 13 35 46 31 

7000 l 1160 95 122 317 422 286 

§ 5. Ustala się podwyższone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
50,00 zł od osoby lub za każdy worek /pojemnik o określonej pojemności: 

Pojemność 
pojemnika / 

worka 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 

komunalne 
Tworzywo 

sztuczne/ metal 
Papier / 
tektura Szkło Bioodpady Popiół  
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35 l x x x x 4 x 

120 l 40 4 4 10 14 10 

240 l 80 6 8 22 28 20 

1100 l 366 30 38 100 132 90 

1500 l 500 40 52 136 180 122 

770 l 256 20 26 70 92 62 

7000 l 2320 190 244 634 844 572 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV.282.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jerzy Górny 
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Uzasadnienie 

Podjęta w dniu 25 października 2021r. uchwała nr XXXIV.282.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub 
worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podlegała badaniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w zakresie zgodności z prawem. Organ nadzoru zalecił usunięcie z §3 zwrotu: "w stosunku do 
oplaty ustalonej w §2". Zdaniem RIO zwolnienie z części opłaty związane z kompostowania bioodpadów 
w przydomowym kompostowniku dotyczy odpadów "ogółem", a zapis w pierwotnym brzmieniu sugeruje, że 
tylko odpadów segregowanych. 

§3 w uchwale nr XXXIN.282.2021 z 25.10.2021r. brzmiał: 

§  3. "Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zabudowane 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdzie kompostuje się bioodpady  
w kompostowniku przydomowym o 2,00 zł w stosunku do opłaty ustalonej w § 2", 

po zmianie otrzymuje brzmienie: 

§  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zabudowane 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdzie kompostuje się bioodpady  
w kompostowniku przydomowym o 2,00 zł.
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