
UCHWAŁA NR XXXIX/242/22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 
i 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888, poz. 1648, poz. 2151) 

RADA GMINY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z  nieruchomości na  których 
zamieszkują mieszkańcy, gdzie odpady komunalne są zbierane i  odbierane w  sposób selektywny w  
wysokości 29,00  złotych od osoby na miesiąc.  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z  nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w  sposób selektywny w  wysokości 58,00  złotych od osoby na miesiąc. 

3. Zwalnia się w  części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w  kompostowniku przydomowym w  wysokości 2  zł miesięcznie od stawki określonej w  ust.  1  
za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/105/19 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 12 grudnia 2019 r. w  sprawie 
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Topólka 
 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Z  2019 r. poz.  7278). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Borkowski 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Topólka zgodnie z  art.  6k ustawy z  dnia 13  września 1996  r. o  utrzymaniu czystości i  
porządku w  gminach ma obowiązek określić, w  drodze uchwały metodę ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz stawkę takiej 
opłaty. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są ponosić opłaty na 
rzecz gminy, a  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania opłatami komunalnymi gmina pokrywa 
z pobranych opłat. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi zachodzi konieczność podwyższenia stawki do kwoty 29  zł od osoby. Natomiast w  
przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów w  sposób 
selektywny stawka ta wynosi 58  złotych od osoby na miesiąc, co stanowi minimalną dwukrotność  stawki 
opłaty uchwalonej przy gromadzeniu odpadów w  sposób selektywny. Zgodnie z  ustawą wysokość opłaty 
w  przypadku odebrania odpadów jako niesegregowane winna wynosić nie  niższej niż dwukrotną wysokość 
i  nie wyższej niż czterokrotną wysokość stawki ustalonej dla odbioru i  zagospodarowania odpadów 
zebranych w  sposób selektywny. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi wprowadzono obowiązek zwolnienia z  części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w  
przydomowym kompostowniku. Stawki uregulowane w obowiązującej uchwale nie pokryją kosztów 
obsługi systemu obierania  odpadów  komunalnych w 2022r., dlatego biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, należy podjąć uchwałę w  tym zakresie. 
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