
UCHWAŁA NR 84/20 
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

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) 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 ) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 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  
18 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 72 zł , za jednego mieszkańca miesięcznie. 

§ 3. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi, powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 4. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  
o której mowa w § 3, jeżeli odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób selektywny  
w wysokości: 

a) 6,35 zł za pojemnik o pojemności 120 l /miesiąc, 

b) 12,70 zł za pojemnik o pojemności 240 l/ miesiąc, 

c) 58,20  zł za pojemnik o pojemności 1100 l/ miesiąc, 

d) 370,36 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/ miesiąc. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, o której mowa w § 3, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości : 

a) 25,40  zł za pojemnik o pojemności 120 l /miesiąc, 

b) 50,80  zł za pojemnik o pojemności 240 l/ miesiąc, 

c) 232,80  zł za pojemnik o pojemności 1100 l/ miesiąc, 

d) 1482,88 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/ miesiąc. 

§ 5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku opłaty 
za gospodarowanie odpadami, stanowi suma opłat określonych dla poszczególnych części składowych 
zgodnie z § 2 i § 4 uchwały. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 
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§ 7. Traci moc uchwała Nr 9/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty ( Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019r. poz. 1994). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 

 
 

Tomasz Marczak 
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wprowadza się obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy obowiązkiem każdego
właściciela będzie zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym  w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Strzegom oraz sposobem określonym w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 4a.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.
z 2020r. poz.1439), art. 6k ust. 2a, pkt 5, oraz ust.3. wprowadza również nowy system rozliczeń gmin
z przedsiębiorcami oraz nowy sposób określenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Termin dostosowania dotychczasowych przepisów uregulowań aktów prawa miejscowego do wymogów
znowelizowanej ustawy ustalony jest do 31 grudnia 2020r.

Zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
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