UCHWAŁA NR XXVI/201/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art 6k w zw. z art. 6i pkt 1 w zw. z art. 6j ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz 391
ze zmianami) - Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzależnionej od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Opłata o której mowa, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty określonej w §2 ust 1 lub 2.
3. Wysokość opłaty miesięcznej będzie ustalona na podstawie danych zawartych w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości
17,00 zł miesięcznie od osoby, dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady
zbierane są w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby.
3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala
się miesięczną stawkę za pojemnik:
1) 80 l – 20,00 zł;
2) 120 l – 30,00 zł;
3) 240 l – 60,00 zł;
4) 1100 l – 130,00 zł.
4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na
których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:
1) 80 l – 15,00 zł;
2) 120 l – 22,00 zł;
3) 240 l – 44,00 zł;
4) 1100 l – 110,00 zł.
§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników
o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 lub 4.
2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów dopuszcza się oznaczone worki, o których mowa
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie. Cena za worek taka jak za
pojemnik o tej samej pojemności.
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§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w
części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 i ust.
3 lub 4.
§ 5. Wzór deklaracji, o których mowa w § 1 p. 3 oraz w §3 p.2, określa odrębna uchwała.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Ryszard Suliński
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami
zobowiązała Radę Miejską do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawki takiej opłaty oraz
stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ww. ustawy, stanowi iloczyn
stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego.
Mając do wyboru powyższe metody proponuje się, aby w Gminie Stronie Śląskie opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty. Należy podkreślić, iż zaletą metody opłaty naliczanej od liczby osób
zamieszkujących w danej nieruchomości i nazywanej powszechnie opłatą „pogłówną” jest przede
wszystkim fakt, iż jest to metoda najmniej kontrowersyjna spośród innych metod wskazanych przez
ustawodawcę. Metoda ta oparta jest na założeniu, że wytwórcą odpadów jest człowiek, charakteryzuje się
ona nieskomplikowanym sposobem jej wyliczania. Warto zauważyć, że taka konstrukcja opłaty stanowiącej
dochód gminy nie podlega wahaniom sezonowym i jest łatwa do oszacowania w każdym miesiącu. Opłata
podlega jedynie wahaniom związanym ze zmianami ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Ponadto z punktu widzenia wnoszącego opłatę jest ona łatwa do zaplanowania w budżecie domowym. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, iż po uruchomieniu systemu związanego z poborem opłat i wprowadzeniu
danych występuje stosunkowo prosty i czytelny mechanizm naliczania i weryfikacji opłaty wraz
z windykacją należności.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe
stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi
ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów.
Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie niższych stawek powinno pozwolić gminie na
realizację tego celu.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zameldowanych w Gminie Stronie Śląskie 7569 (stan na 24 maj 2012)
- szacowaną ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych
- szacowana ilość odpadów z nieruchomości mieszanych i niezamieszkałych (działalność gospodarcza) to ok
30 % wszystkich odpadów
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane.
- koszty administracyjne - (ok. 7 )
Przedstawiając powyższy projekt wnioskuję o jego przyjęcie.
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