
UCHWAŁA NR XV/213/2019
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/185/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4a oraz 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zmianami), Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/185/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty § 1. ust. 4 otrzymuje nastepujące brzmienie: ,,4. 
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym poprzez określenie, że w przypadku ww. właścicieli wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł miesięcznie od osoby.''

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą 
obowiązującą od 1 lutego 2020 roku.

 

Przewodniczący                                                                                  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010), gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat
pobranych od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Uchwałą Nr XIII/185/2019 z dnia 30 października
2019 r. Rada Miejska Rumi ustaliła metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę tej
opłaty. Wprowadziła również zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady
w wysokości 10%.

Uchwałą Nr 277/g125/P/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
orzekło nieważność przepisu dotyczącego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady.
Kolegium uznało, iż nieprawidłowe jest określenie procentowego wskaźnika zwolnienia, podczas gdy powinien on
być wskazany kwotowo bez konieczności samodzielnego obliczania wysokości zwolnienia przez własciciela
nieruchomości.

Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie zwolnienia w części z opłaty poprzez określenie, że
w przypadku ww. właścicieli wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł
miesięcznie od osoby. Taka forma zapisu wysokości zwolnienia została zaakceptowana przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Gdańsku w przypadku badania uchwały Nr XVI/131/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia
24 października 2019 r.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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