
UCHWAŁA NR XXXIV/221/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku 
w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w zw. z art. 6i i 6j ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/78/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  
wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 2 ust. 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie:  " Ustala się stawki opłaty za pojemnik na odpady 
komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości: 

1) o pojemności 120 l  – w wysokości 20,00 zł; 

2) o pojemności 240 l  – w wysokości 35,00 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł.” 

2) przepis § 2 ust. 2 tej uchwały otrzymuje brzmienie: 

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

1) o pojemności 120 l  – w wysokości 40,00 zł; 

2) o pojemności 240 l  – w wysokości 70,00 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE

Stosownie do zapisów art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje
wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala
stawkę tej opłaty, a także określa wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto ustala
stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki pochodzące z tej opłaty nie mogą być wykorzystane
na cele niezwiązane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) podwyższona została maksymalna stawka opłaty za odpady
komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych - 1,3% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120L. Zmiana ta umożliwiła podwyższenie stawek
opłat za pojemniki na odpady komunalne proporcjonalnie do ich pojemności. Należy nadmienić,
że dotychczasowe stawki opłat za pojemniki na odpady komunalne nie były współmierne do
ponoszonych przez Gminę kosztów ich opróżnienia. Ustawodawca podnosząc maksymalne stawki
opłat dla nieruchomości niezamieszkałych pozwolił na optymalizację kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawonia. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność
podniesienia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne. Zaproponowane w niniejszej
uchwale nowe stawki opłat pozwolą na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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