
UCHWAŁA NR XXXVII/240/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  W przypadku nieruchomości zamieszkałej ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w wysokości 19,90 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

§ 2.  W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik: 
1) o pojemności 60 l - w wysokości 3,10 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 6,30 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 12,70 zł; 
4) o pojemności 360 l - w wysokości 19,00 zł; 
5) o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł; 
6) o pojemności 7000 l - w wysokości 370,40 zł; 
7) dla pojemników o pojemności innej niż wymieniona w pkt 1-6 stawka opłaty stanowi iloczyn stawki 

opłaty za 1000 l odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 52,92 zł oraz 
pojemności pojemnika wyrażonej w litrach. 
§ 3.  W przypadku niewypełniania przez właścicieli nieruchomości, obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosząca dwukrotność opłaty ustalonej w § 1 lub § 2. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 5.  Traci moc uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik 
o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 4603 z późn. zm.). 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

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 2020 r. poz. 1439)
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 tym kontekście podkreślenia wymaga zwłaszcza lawinowy wzrost kosztów składowania
odpadów. W przeprowadzonym przez ZGK Świebodzice Sp. z o. o. przetargu na odbiór w 2021 roku
odpadów komunalnych z terenu Gminy Świebodzice w celu ich składowania złożono tylko jedną
ofertę, a oferowana w niej cena (opłata za składowanie) jest aż o 28% wyższa od opłaty ponoszonej
w rok 2020.

Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż
maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
wynoszą za miesiąc dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 3,2 % przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1 100 l; za
pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. ogłasza, że
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł. Zatem
maksymalna stawka opłaty za pojemnik 1 100 l wynosi 58,21 zł. Opłaty za pojemniki o innych
pojemnościach ustalono proporcjonalnie.

Dostosowanie wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy wynika bezpośrednio z ustawy. Pierwotnie art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) nakładał na gminę obowiązek dostosowania uchwał wydanych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do zmian w niej zawartych, w terminie 12 miesięcy od dnia
jej wejścia w życie. Ustawa weszła w życie w dniu 6 września 2019 r. wobec czego Gmina miała czas
na dostosowanie przepisów prawa miejscowego do 6 września 2020 r. Jednak w dniu 14 maja 2020 r.
został uchwalony przez Sejm tekst ustawy tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 stanowiąca kontynuację
działań rządu w walce z ekonomicznymi i społecznymi skutkami koronawirusa COVID-19. Aktem
tym przedłużono termin dostosowania uchwał rady gminy do zmian wynikających z cyt. ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Obecnie obowiązujące opłaty za pojemniki o określonej pojemności niemal trzykrotnie przekraczają
maksymalną wysokość opłaty wynikającej bezpośrednio z ustawy. Przestaną one obowiązywać
31 grudnia 2020 r. Jeśli więc rada gminy nie podejmie uchwały zgodnej z ustawą, od 1 stycznia
2021 r. nie będzie podstawy prawnej do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy właściciele nieruchomości zapewnią utrzymanie czystości
i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych. Nie ma możliwości wyboru nieselektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo zgodnie
z art. 6k ust. 3 rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej
niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. Wobec tego, na terenie Gminy
Świebodzice, ustalono stawkę opłaty podwyższonej wynoszącą dwukrotność opłaty ustalonej w §
1 lub § 2.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały, jako dostosowującej stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do zasad ich ustalania określonych ustawą, jest konieczne
i uzasadnione.
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