
UCHWAŁA NR XXII/196/14
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka

Na podstawie art. 40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz; 594, 
645 i 1318; z 2014r., poz; 379 i 1072) oraz art. 6, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1991 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),

Rada Gminy Topólka uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka, za usługi odbierania 
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które są zbierane i odbierane w sposób:

1) Selektywny  - 140 zł za 1m3.

2) Nieselektywny  - 260 zł za 1m3.

2. Na terenach rekreacyjnych, gdzie nie ma możliwości dokonania odbioru indywidualnego, ustala się stawkę 
115 zł rocznie, za odbiór odpadów z pojemników zbiorczych.

3. Podane stawki zawierają podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Tracą moc;

1. Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat 
pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.

2. Uchwała Nr X/87/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy 
Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów 
komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.

3. Uchwała Nr XVIII/162/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, podlega publikacji w biuletynie informacji publicznej oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka

Anna Niedośmiałek
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UZASADNIENIE

Nieruchomości niezamieszkałe i czasowo zamieszkałe (tereny rekreacyjne) na terenie Gminy Topólka,
zgodnie z obowiązującym prawem, nie zostały włączone od 1 lipca 2013r. do nowego systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych.W związku z tym zachodzi koniecznośćpodjęcia uchwały w
sprawie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychdla w/w nieruchomości. Zwiększenie
stawki rocznej podyktowane jest dużymi kosztami obsługi i zwiększoną częstotliwością odbioru odpadów.

Zróżnicowanie opłat między zbiór selektywny,a nieselektywny,ma na celu zachęceniewłaścicieli
nieruchomości do selektywnejzbiórki odpadów.

Uchwałą z dnia 26 czerwca 2012r. wprowadzono zapis, że w uchwale z 14 listopada 2011r.
wprowadza się zmianę „kwotę 55 zł, zastępuje się kwotą 80zł”. Anulując uchwałę z 26 czerwca 2012r. i nie
ujmując opłat na terenach rekreacyjnychw nowej uchwale, nie byłoby podstaw do opłat na terenach
rekreacyjnych.W tym stanie rzeczy należało podjąć niniejszą uchwałę.
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