
UCHWAŁA NR XXVIII/206/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt. 1 
w wysokości 10,50 zł brutto miesięcznie od mieszkańca. 

3) Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,50 zł brutto miesięcznie od mieszkańca. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 

a) o pojemności 80 l – w wysokości 37,80 zł brutto 

b) o pojemności 120 l – w wysokości 41,04 zł brutto 

c) o pojemności 240 l – w wysokości 81,00 zł brutto 

d) o pojemności 660 l – w wysokości 181,44 zł brutto 

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 279,72 zł brutto 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za 
pojemnik : 

a) o pojemności 80 l – w wysokości 34,56 zł brutto 

b) o pojemności 120 l – w wysokości 37,80 zł brutto 

c) o pojemności 240 l – w wysokości 73,44 zł brutto 

d) o pojemności 660 l – w wysokości 165,24 zł brutto 

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 254,88 zł brutto 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XL/237/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24.01.2002 r., w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z późniejszymi zmianami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 
gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustali 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłatę za pojemnik o określonej pojemności. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Żarowie wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami określoną w art. 6j pkt 1 ww. ustawy tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” 
oraz stawki opłaty, którą Rada Miejska w Żarowie ustala za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
9,50 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz stawkę w wysokości 10,50 zł 
miesięcznie w przypadku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Opłata będzie pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne i zamieszkujących Gminę 
Żarów. Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców. 

Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Żarowie stosownej uchwały 
w przedmiotowej sprawie. 

Sporządził: 

Krystian Chęciek 
Referent ds. gospodarki komunalnej 
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