
UCHWAŁA NR XVII/96/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz wysokości tej opłaty

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

§ 1. W uchwale Nr XII/81/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 listopada 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 
II/20/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia  30 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  o której mowa w §1 ust. 2, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób ustala się stawkę
w wysokości 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

2) za każdą kolejną osobę, ponad liczbę osób określoną w pkt 1, ustala się stawkę
w wysokości  21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.”.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 2 jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 54,00 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVII/96/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty 

 Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami do obecnych zmian. Obowiązujące opłaty nie pokrywają kosztów 

funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów w związku ze zwiększeniem 

ilości odbieranych odpadów, podwyżką cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów 

komunalnych przez instalacje komunalne oraz zmienioną po przetargu ceną za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów. 

 Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach „z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu 

oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi”. Aby wypełnić zapisy wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez 

właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach: „W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 

jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku 

właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu." Nową 

deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

nową deklarację w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

 Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

WÓJT 

             (-) Jerzy Ulbin 
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