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UCHWAŁA NR XV/90/2019 
RADY GMINY ŁYSOMICE  

z dnia 17 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia stawki opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy               

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 

i 1815) oraz art. 6 k ust.1 pkt 1, ust.2, ust. 2a, ust. 3, ust. 4a oraz art. 6j ust. 2, ust. 2a 

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. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych                        

lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli, 

któraś z osób mieszkających utrzymuje się oddzielnie to osoba ta tworzy oddzielne 

jednoosobowe gospodarstwo domowe.  

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice,             

w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn 

liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości i  stawki opłaty 

określonej w § 3 ust.1   

§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                

i odbieranymi w sposób selektywny, od gospodarstwa domowego znajdującego się na danej 

nieruchomości w wysokości: gospodarstwa liczące 1 osobę – 25 zł miesięcznie, 

gospodarstwa liczące  2 osoby – 40 zł miesięcznie, gospodarstwa liczące 3-5 osób – 60 

zł miesięcznie, gospodarstwa liczące 6 i więcej osób – 75 zł miesięcznie.  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w trzykrotnej wysokości stawki opłaty od 

gospodarstwa domowego ustalonej w § 3.1 co stanowi: gospodarstwa liczące 1 osobę – 75 

zł miesięcznie, gospodarstwa liczące  2 osoby – 120 zł miesięcznie, gospodarstwa 

liczące 3-5 osób – 180 zł miesięcznie, gospodarstwa liczące 6 i więcej osób – 225 zł 

miesięcznie.  

§ 4. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne                               

w kompostowniku przydomowym, ustala się zwolnienie w wysokości 4,00 zł od opłaty 

ustalonej w § 3.1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.  

§ 6. Traci moc uchwała XXXVI/185/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki 

opłaty. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia  

 

   

   Przewodniczący Rady Gminy  

 

Robert Kożuchowski  

  

 

 



Uzasadnienie: 

 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                      

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), gminy obowiązane są do zorganizowania odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nakłada na Radę Gminy obowiązek wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

Przyjęta w uchwale metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

to iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz 

stawki opłaty. Ustawa ta dopuszcza różnicowanie stawek w zależności od ilości osób                      

w gospodarstwie domowym. Dzięki temu właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty 

zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców. Dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy 

pozwalają na weryfikację deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości oraz 

dokonanie szacunkowych obliczeń wpływów do budżetu Gminy z opłat.   

Przy naliczaniu opłaty od gospodarstwa domowego maksymalna stawka została 

ograniczona przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wysokości 

5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, 

publikowanego przez GUS w Monitorze Polskim. Według M.P. z 2019 r.  poz. 278 w 2018 

roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1693,00 

zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, maksymalna stawka opłaty od osoby 

może wynosić 94,80 zł. (odpady segregowane).   

Podane w uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały 

obliczone na podstawie rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice. Wzrost stawek opłat podyktowany jest 

wzrostem ilości mieszkańców oraz corocznym wzrostem ilości odbieranych odpadów. 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w przypadku niewypełnienia 

obowiązku segregowania odpadów stawka opłaty jest znacznie wyższa niż za odpady 

zbierane w sposób selektywny.  

 

 

 

Przygotował: 

Tomasz Wasiak 
 

 

 

 

 

 

 


