
UCHWAŁA NR L/306/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 4 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 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 (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4055) 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałej ustala się stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie 
od 1 mieszkańca.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 
  

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr L/306/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 4 października 2021 r. 

Ustalanie  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest  bezwzględnie  
związane z kalkulacją  kosztów  funkcjonowania  systemu.  Zgodnie  bowiem  z art.  6r  ust.  2 ustawy  
z dnia 13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późń. zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą  pokrywać  
koszty  funkcjonowania  systemu,  na  które  składają  się:  odbieranie,  transport, zbieranie,  odzysk  
i unieszkodliwianie  odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego  zbierania  
odpadów  komunalnych,  zakup  pojemników  na  odpady,  a także  obsługa administracyjna tego 
systemu oraz koszt edukacji ekologicznej  w zakresie  prawidłowego postępowania  z odpadami  
komunalnymi. Przyjęcie  nowych  stawek  opłat  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  ma  na  
celu  zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego  wzrostu  opłaty  za 
składowanie  odpadów,  wzrostu  ceny  zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania 
instalacji do nowych przepisów. W Świebodzicach  podmiotem  świadczącym  usługi  dla  
Mieszkańców  jest  Spółka  ZGK  będąca własnością  Gminy.  W związku  z tym  oczekiwać  można  
rzetelnego  i gospodarnego  wyliczania kosztów, a co za tym idzie tańszego  realizowania usługi niż 
przez podmioty zewnętrzne (firmy prywatne) wykonujące te zadania dla innych sąsiednich Gmin 
o mniej zwartej zabudowie z kilkoma lub kilkunastoma wsiami do obsługi, odbioru. Najbardziej 
dotykająca bezpośrednio Mieszkańców i najważniejsza  pozostaje  kwestia  ustalenia stawki  opłaty  za  
gospodarowanie  odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałej, miesięcznie od 
mieszkańca. 

Podczas ostatniej sesji nie zostało w sposób wystarczający uzasadnione wyliczenie stawki, a także 
doszło do sytuacji, w której ze względu na odbywanie posiedzenia w formie zdalnej niemożliwe było 
wypowiedzenie  się,  przeprowadzenie  debaty,  wskazanie  argumentów  na  poprawę  w zakresie 
objętym przedmiotową uchwałą (doprowadzenie do realnej segregacji, rozliczanie z realnych ilości, 
zmiana metod odbioru, uszczelnienie systemu odnośnie liczby deklaracji itp.) i niemożliwe było 
również  wzięcie  udziału  w głosowaniu  przez  1/3  ustawowego  składu  rady  miejskiej. Przyjęta 
w uchwale XLVIII/300/2021 stawka 31,00 zł miesięcznie od mieszkańca stanowi poważne obciążenie 
budżetów domowych osób zamieszkujących Gminę. 

Wobec powyższego, a przede wszystkim mając na uwadze interes Mieszkańców Gminy 
Świebodzice podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.
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