
UCHWAŁA NR XXVIII/212/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 

Na podstawie art. 6k i 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności 
od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców zamieszkujących zabudowę 
wielorodzinną, w wysokości 29,00 zł brutto miesięcznie od mieszkańca. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców zamieszkujących zabudowę 
jednorodzinną, w wysokości 33,00 zł brutto miesięcznie od mieszkańca. 

4. Ustala się stawkę obniżoną opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców zamieszkujących 
zabudowę jednorodzinną, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, w wysokości 27,00 zł brutto miesięcznie od mieszkańca. 

5. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości 
nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunanych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki 
określonej w § 1. ust. 2. tj. 58,00 zł brutto miesięcznie od mieszkańca, określonej w § 1. ust. 3. tj. 66,00 zł brutto 
miesięcznie od mieszkańca, określonej w § 1. ust. 4. tj. 54,00 zł brutto miesięcznie od mieszkańca. 

§ 2. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe,  tylko przez część roku,  w wysokości 324,00 zł brutto od nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości 
nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunanych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki 
określonej w § 2. ust. 1. tj. 648,00 zł brutto od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVII/112/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty podwyższonej  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2021 r z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały jest determinowana zmianą kosztów obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, na co bezpośredni wpływ mają stawki wynikjące z zakończonego postępowania przetargowego.

Niezbędnym jest zatem podjęcie przez Radę Miejską w Żarowie nowej uchwały, tak aby zwiększone koszty
ponoszone przez gminę znalazły pokrycie w przychodach z tytułu tzw. "„opłaty śmieciowej".

Sporządził: 

Tomasz Kuska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej 
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