
UCHWAŁA NR 1/21 
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 10 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 84/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art.6j ust.1 pkt 1, ust.3 i ust.4 oraz art. 6k ust. 1-3 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. 
zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 84/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. 
Urz. Woj. Doln. z 2020r. poz. 6845) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: "1. Ustala się stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, o której mowa w § 1, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 28 zł, za jednego mieszkańca miesięcznie. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, o której mowa w § 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 84 zł, za jednego mieszkańca miesięcznie.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 

 
 

Tomasz Marczak 
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty, ma na celu dostosowanie wysokości
stawek do warunków umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikającej
z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zbilansowania całego systemu gospodarki odpadami
na terenie gminy Strzegom.

Wysokość nowych stawek wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu gminy Strzegom, które przedstawiły w swoich ofertach firmy biorące udział w przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów na okres od 01 kwietnia 2021r. do 31.03.2023r.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami oraz kalkulacja opłaty w gminie
Strzegom wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, jest określenie
stawek opłat za odpady komunalne, które w obecnej wysokości 18 zł za jednego mieszkańca miesięcznie
nie są wystarczające aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Strzegom.

Rada Miejska określa stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie
z art. 6r ust. 2 i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat od
mieszkańców, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
które obejmują: koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, kwota ta wynika z
najkorzystniejszej oferty przetargowej, utrzymania i prowadzenia PSZOK, obsługi administracyjnej,
edukacji oraz koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rada Miejska ustala stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości nie wyższej niż 2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za mieszkańca tj. w wysokości 28zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny Rada Miejska określa stawkę opłaty podwyższonej, nie może ona przekroczyć czterokrotnej
maksymalnej stawki określonej w uchwale.
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