
UCHWAŁA NR XX/262/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 7 maja 2020 r. 

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r. 
poz. 506 ze zm.) oraz  art. 6k ust.1, ust. 2a pkt.1, ust. 3 , ust. 4a w związku z art.6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Rada 
Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Urząd Miejski 
w Bierutowie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu 
o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, o której 
mowa w ust.1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania  odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, co stanowi dwukrotność opłaty od mieszkańca ustalonej w §1 
ust.2. 

§ 2. 1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust.2 lub ust.3. 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy. 

3. Wzór deklaracji, o której mowa w §2 ust.2 określa odrębna uchwała. 

§ 3. 1.  Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustala się 
zwolnienie w wysokości 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie 
informacji o zmianie danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
oświadczając posiadanie kompostownika przydomowego i  kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne powstające na nieruchomości. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 5.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI/102/19 z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty. 
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§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2020r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka - Przybyłek 
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UZASADNIENIE

Stosownie do zapisu art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.2019 poz. 2010 ze zm. ) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie. Zgodnie z
art. 6r ust.1aa środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na
cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 poz.2010 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały, została zobligowana do wprowadzenia
zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunlanymi. Zwolnienie to adresowane może być
jedynie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy
kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym.
Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
(zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że posiada przydomowy kompostownik i
kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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