
UCHWAŁA NR XXXVII/187/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 – 4, 
ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIII/121/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie  
wyboru metody określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. 
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 1193) 

§ 1. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 
w wysokości 23,00 złotych miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2020 r., poz.1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 2361. 
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UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2020 roku została podjęta uchwała Nr XXIII/121/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
Zaproponowana w projekcie uchwały stawka 22 zł nie została przyjęta przez radnych. Radni uchwalili
stawkę w wysokości 20 zł. Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona później uchwałą Nr
XXV/127/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 kwietnia 2020 r. Przyjęta w 2020 roku stawka nie
bilansuje gospodarowania odpadami, w wyniku czego powstał deficyt w finansowaniu odbioru odpadów z
terenu Gminy Golub-Dobrzyń. W związku z tym powstała konieczność podniesienia stawki za odbiór
odpadów komunalnych, tak aby gospodarka odpadami była realizowana zgodnie z ustawą. W dniu
18.01.2021 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej został przedstawiony projekt uchwały
odnośnie zmiany stawki w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 1 ust. 2 w
kwocie 24,50 zł miesięcznie.
W dniu 19.01.2021 r. projekt ten był też omawiany na posiedzeniu Wspólnym Komisji Stałych Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia. Przedstawione przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na posiedzeniu Wspólnym
Komisji Stałych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, stawka w projekcie uchwały została przegłosowana
jednak nie znalazła akceptacji większości Radnych. Radni, obecni na posiedzeniu Wspólnym Komisji
Stałych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia przegłosowali i wydali opinię pozytywną dla stawki 23,00 zł
miesięcznie.
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