UCHWAŁA NR XXIV/151/2016
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6j ust. 3b i 3c oraz art. 6k ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 250), uchwala
się, co następuje:
§ 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi
iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Brzuze, wyrażonej w
liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany:
1) pojemnik o pojemności 60 l – 9,25 zł;
2) pojemnik o pojemności 120 l – 18,50 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l – 37,00 zł;
4) pojemnik o pojemności 500 l – 74,00 zł;
5) pojemnik o pojemności 1100 l – 150,00 zł.
2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) pojemnik o pojemności 60 l – 6,25 zł;
2) pojemnik o pojemności 120 l – 12,50 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l – 25,00 zł;
4) pojemnik o pojemności 500 l – 50,00 zł;
5) pojemnik o pojemności 1100 l – 110,00 zł.
§ 3. Średnią roczną ilość odpadów powstających na tych nieruchomościach, o których mowa w § 1 ust. 1 ustala
się na 12 pojemników o pojemności 120 litrów.
§ 4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi lub
innymi nieruchomościami wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy:
1) odpady są zbierane w sposób zmieszany – 222, 00 zł
2) odpady są zbierane w sposób selektywny – 150,00 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze.
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy jest zobowiązana do określenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku. Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na
nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 w/w ustawy
Rada Gminy w drodze uchwały ustala stawkę
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Do wyliczenia ilości pojemników o pojemności 120 l przyjęto następujące założenia:
- szacowana ilość odpadów wytworzona we wszystkich nieruchomościach wykorzystywanych w celach
rekreacyjno-wypoczynkowych w skali roku – 101 Mg,
- ilość działek rekreacyjno-wypoczynkowych – 314,
- szacowana ilość odpadów wytworzona w domku letniskowym w skali roku – 322 kg (101 000 kg: 314=
322 kg),
- przyjmujemy, że pojemnik 120 l ma wagę 28 kg (322:28=12),
- szacowana ilość odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 28 kg odpadów w miesiącu.
W związku z powyższym wyliczono, iż wytworzonych zostanie 12 pojemników odpadów komunalnych.
Do kalkulacji opłaty za pojemnik o pojemności 120 l przyjęto następujące założenia:
- koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych zbieranych w sposób zmieszany
– 620 zł
- koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych zbieranych w sposób
selektywny – 405 zł
- koszty administracyjne – 6460 zł
Dokonując analizy samych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
sugerowana cena za pojemnik o pojemności 120 l w przypadku zbiórki zmieszanej wynosiłaby 17,36 zł,
natomiast w przypadku zbiórki selektywnej 11,34 zł.
Z uwagi jednak na istniejące koszty administracyjne ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności
120 l:
- w przypadku zbiórki selektywnej – 12,50 zł
- w przypadku zbiórki zmieszanej – 18,50 zł
Obliczenie:
12 x 12,50 zł =150,00 zł
12 x 18,50 zł = 222,00 zł
Biorąc powyższe pod uwagę, ustalenie wyżej zaproponowanej stawki jest zasadne.
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