
UCHWAŁA NR XXI/160/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych gromadzonych 
w pojemnikach o określonej pojemności w wysokości: 

1) z jednego pojemnika o pojemności 110 l - 40 zł; 

2) z jednego pojemnika o pojemności 1100 l - 300 zł. 

§ 2. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników, 
z których odbierane są odpady z nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady 

Krystyna Grzech
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a przede wszystkim obowiązek organizacji i nadzoru nad całym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Jednym z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami są opłaty za odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Właściciel każdej nieruchomości (ustawodawca wyróżnia ich trzy typy: nieruchomości zamieszkałe, 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne, oraz nieruchomości 
mieszane) może być obciążony opłatą. 

Zgodnie natomiast z treścią art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy, rada gminy uchwala stawkę opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu. 

Zaproponowana w niniejszej uchwale opłata za pojemniki uwzględnia przypuszczalny koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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