
UCHWAŁA NR XXXVII/250/21 
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 12 lipca 2021 r. 

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

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 i 4a w zw. z art. 6i oraz art. 6j 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz., 
888) - Rada Miejska Stronia Śląskiego 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. 

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. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca. 

§ 3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł od stawki określonej 
w § 2. 

§ 4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
66,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 5. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, w wysokości 191,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 6. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości 383,80 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 7. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust.2, w wysokości: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 4,46 zł., 

2) o pojemności 120 l - w wysokości   6,69 zł., 

3) o pojemności 240 l - w wysokości 13,39 zł., 

4) o pojemności 1100 l - w wysokości  61,40 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) o pojemności 80l - w wysokości  8,92 zł., 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 13,38 zł., 
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3) o pojemności 240 l - w wysokości 26,78 zł., 

4) o pojemności 1100 l - w wysokości  122,80 zł. 

§ 8. 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 § 7 ust. 1 i 2. 

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. 

§ 9. 1. Dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokonuje się 
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w taki sposób, że: 

1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy opłata naliczana jest zgodnie z § 2, 

2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata stanowi 
iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty określonej w § 10 ust. 1 i 2. 

§ 10. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, o której mowa w § 9 ust.1 pkt 2 w wysokości: 

1) 1,20 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu do 100 m2, 

2) 1,00 za m2 powierzchni użytkowej lokalu od 101 m2 do 500 m2, 

3) 0,80 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej 500 m2. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości: 

1) 2,40 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu do 100 m2, 

2) 2,00 za m2 powierzchni użytkowej lokalu od 101 m2 do 500 m2, 

3) 1,60 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej 500 m2. 

§ 11. Wzór deklaracji, o których mowa w § 1 ust.3 oraz § 8 ust.2, określa odrębna uchwała. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

§ 13. Traci moc uchwała nr XXI/153/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r., za wyjątkiem § 5 i § 6 uchwały, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Ryszard Wiktor 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.6j i art.6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
Rada Gminy, w drodze uchwały jest zobowiązana do dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele
nieruchomości gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami w/w ustawy system
powinien się bilansować.

Zgodnie z art. 6k ust.2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l, w którym są zbierane i odbierane odpady komunalne
w sposób selektywny nie może być wyższa niż 3,2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem, który w 2020 r. wynosił 1919 zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 29 marca 2021 r.). Za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się
w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i szacowanych kosztów
funkcjonowania systemu w 2021 r. ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie są
wystarczające do pokrycia wydatków z nim związanych.

MIESIĄC MASA KWOTA DO ZAPŁATY
749,00/T

WPŁYWY Z OPŁAT

STYCZEŃ 305,980 229 179,51 92 172,13
LUTY 304,752 228 259,74 258 634,60
MARZEC 344,220 257 821,33 222 459,51
KWIECIEŃ 354,400 265 446,17 188 244,27
MAJ 296,950 222 416,02 118 983,86
Razem: 1 606,302 1 203 122,77 880 494,37

Wpływy z opłat od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. wyniosły 880 494,37 zł, natomiast koszty wynikające
z faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły w powyższym okresie

1 203 122,77 zł.

Zastosowanie zwiększonych stawek pozwala prognozować zwiększenie wpływów o następujące wartości:

MIESZKAŃCY

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
wg deklaracji na
dzień 31.05.2021

STAWKA
2020/2021

MIESIĘCZNA
NA

MIESZKAŃCA 

MIESIĘCZNE
WPŁYWY OD

MIESZKAŃCÓW
PO STAWCE 28

ZŁ

NOWA
STAWKA  

MIESIĘCZNE
WPŁYWY OD
MIESZKAŃCÓ
W PO STAWCE

33 ZŁ

5335 28,00 149 380,00 33,00 176 055,00

DOMKI LETNISKOWE / OPŁATA ROCZNA

LICZBA
NIERUCHOMOŚCI 

STAWKA   2020
WPŁYWY 
ROCZNE

NOWA
STAWKA 

WPŁYWY
ROCZNE
NOWA

STAWKA na
2022

70 169,00 11 830,00 191,90 13 433,00
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKALE POJEMNIKI 
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Pojemniki 
ilość

pojemników
stawka 2020 wpływy wg

stawki 2020
nowa stawka
2021

wpływy wg
nowej
stawki 2021 

80l  513 3,90 2 000,70 4,46 2 287,98

120l 158 5,80 916,40 6,69 1 057,02

240l 128 11,70 1 497,60 13,38 1 712,64

1100l 145 54,00 7 830,00 61,40 8 903,00

12 244,70 13 960,64

Przedziały stawek za
metry

liczba
wykazanych w
deklaracjach

metrów

stawki
wpływy miesięczne po

stawce

z 2020 z 2021  z 2020 z 2021

powierzchnia                
do 100 m2 2 022,91 1,00 1,20 2 022,91 2 427,49

powierzchnia           od
101 m2 - 500 m2 6 735,62 0,80 1,00 5 388,50 6 735,62

powierzchnia powyżej
500 m2 6 062,60 0,60 0,80 3 637,56 4 850,08

RAZEM   11 048,97 14 013,19

Prognozowana zmiana wpływów miesięcznych

stawki od  stawka z 2020 stawka z 2021

mieszkańca 149 380,00 176 055,00

pojemników 12 244,70 1 396,92

domki letniskowe  985,83 985,83

metry 11 048,97 14 013,19

suma 173 659,50 192 450,94

Zgodnie z art. 6 k ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ustalając stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę :

–liczbę osób zamieszkujących gminę,

–ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych,

–koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

–przypadki, których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na
niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter roczny i winna
obowiązywać w okresie całego roku. Roczny charakter ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oznacza, że stawka ta określona uchwałą, która zaczyna obowiązywać w trakcie roku, nie może
mieć zastosowania do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w tym roku.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji właściciela nieruchomości,
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gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „w przypadku uchwalenia
nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz zawiadamia właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej
stawki opłaty i danych podanych w deklaracji”. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do
uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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