
UCHWAŁA NR XXXIX/289/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, 1648), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXIX/214/2020 z dnia 07 grudnia 2020r., 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty 
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i nadaje mu się treść o następującym brzmieniu: 

„1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn zadeklarowanych pojemników dla nieruchomości oraz 
stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn 
liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby 
ich opróżnień lub odbiorów. Określa się liczbę opróżnień/odbiorów na cztery razy w miesiącu. 

2. Ustala się miesięczną stawkę za pojemniki opróżniane z nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1 w 
wysokości: 

Pojemnik Jeżeli właściciel wypełnia obowiązek selektywnej 
zbiórki, stawka * ilość odbiorów 

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku 
selektywnej zbiórki, stawka * ilość odbiorów

2.  120l  10 zł * 4 = 40 zł  30 zł * 4 = 120 zł
3.  240l  20 zł * 4 = 80 zł  60 zł * 4 = 240 zł
4.  1100l  91 zł * 4 = 364 zł  273 zł * 4 = 1092 zł
5.  2200l  182 zł * 4 = 728 zł  546 zł * 4 = 2184 zł
6.  5000l  416 zł * 4 = 1664 zł  1248 zł * 4 = 4992 zł
7.  7000l  583 zł * 4 = 2332 zł  1749 zł * 4 = 6996 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są wyłącznie koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się między innymi: 

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługa administracyjna systemu, 

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 Przedstawiona zmiana uchwały dotyczy zmian opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych za odpady wytworzone w trakcie i w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub 
publiczną na tychże nieruchomościach. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 11 sierpnia 2021 roku (opublikowana 8 września 2021 r.) daje możliwość dostosowania stawek opłat za 
pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych do realnych kosztów zagospodarowania wytworzonych 
odpadów, które gmina ponosi z racji wykonywania tych usług.
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