
UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 16 lutego 2021 r. 

w sprawie zmieniająca 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 zm1)) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 , ust. 2 pkt 1 – 4, 
ust. 2a pkt 1 i 5, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm2).) 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 1193) § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 46 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”. 

§ 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,

która została zmieniona uchwałą Nr XXV/127/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 kwietnia

2020 r.

Z uwagi na zmianę uchwałą Nr XXXVII/187/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 stycznia 2021

r. stawki w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w § 1 ust. 2 uchwały

Nr XXIII/121/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie wyboru metody określenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały

celem zmiany stawki podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, w której

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

bowiem nie może być ona niższa aniżeli dwukrotność stawki określonej ustalonej przez radę gminy

odpowiednio na podstawie art. 6k ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), o czym stanowi art. 6k ust.

3 ww. ustawy.
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