
UCHWAŁA Nr 0007.XLIII……2022 

Rady Miejskiej Złotoryi  

z dnia 30 czerwca 2022 r.    

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 

2, 2a i ust. 3 i 4, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź.zm.) - Rada Miejska Złotoryi uchwala, co 

następuje:    

 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

2) od gospodarstwa domowego. 

 

§ 2. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej lub w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi: 

1) za każdego mieszkańca –   36,12 zł, 

2) od gospodarstwa domowego – 110,61 zł. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej lub w zabudowie 

wielorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, która wynosi: 

1) za każdego mieszkańca – 144,48 zł,  

2) od gospodarstwa domowego – 442,44 zł. 

 

§ 3. 

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub 

worek na odpady komunalne o pojemności: 

1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku: 

a) 120 litrów – w wysokości 13,54 zł/szt., 

b) 240 litrów – w wysokości 27,08 zł/szt., 

c) 1100 litrów – w wysokości 124,09 zł/szt. 

2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku: 

a) worek 80 litrów – w wysokości 9,02 zł/szt., 

b) worek 120 litrów – w wysokości 13,54 zł/szt., 

c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 124,09 zł/szt. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

w sposób selektywny: 

1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku: 



a) 120 litrów – w wysokości 54,16 zł/szt., 

b) 240 litrów – w wysokości 108,32 zł/szt., 

c) 1100 litrów – w wysokości 496,36 zł/szt. 

2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku: 

a) worek 80 litrów – 36,08 zł/szt., 

b) worek 120 litrów – w wysokości 54,16 zł/szt., 

c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 496,36 zł/szt. 

 

  § 4. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi                                             

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, o określonej 

pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstającej na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1 pkt 1. Przez zadeklarowaną liczbę 

pojemników, worków rozumie się iloczyn liczby pojemników, worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych oraz liczby poróżnień wynikającej z częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych określonych w uchwale Rady Miejskiej Złotoryja Nr …………….                      

z dnia …………… w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej 

nieruchomości. 

 

§ 5. 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi: 

1) za każdego mieszkańca – 2,00 zł, 

2) od gospodarstwa domowego -  7,00 zł. 

 

§ 6. 

Traci moc uchwała nr 0007.XVIII.152.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości 

stawek opłaty i wysokości zwolnienia.  

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2022  r.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej  

         Waldemar Wilczyński 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej 

u.u.c.p.g., właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są 

położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d 

u.u.c.p.g. wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości przyjmowanie odpadów 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych 

odpadów przez gminę w inny sposób. 

Jak wynika z art. 6r ust. 1aa u.u.c.p.g. środki z dochodów budżetu gminy z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi winny być wykorzystane na cele związane z pokrywaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 u.u.c.p.g. 

koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmują koszty: 

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

- obsługi administracyjnej tego systemu,  

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na bilansowanie 

się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z rosnącymi kosztami. 

 

W związku z powyższym należy zaktualizować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do poziomu bilansującego system. 

 

 


