
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/214/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty określonej w § 1 ust. 2. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1  

ust. 1 w wysokości: 

 Jeżeli wypełnia obowiązek 

selektywnej zbiórki 

Jeżeli nie wypełnia obowiązku 

selektywnej zbiórki 

Każda osoba fizyczna 27 zł 80 zł 

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn zadeklarowanych pojemników dla nieruchomości  

oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2. 

2. Ustala się miesięczną stawkę za pojemniki opróżniane z nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1  

w wysokości: 

 Pojemnik Jeżeli właściciel wypełnia obowiązek 

selektywnej zbiórki 

Jeżeli właściciel nie wypełnia 

obowiązku selektywnej zbiórki 

2. 120 l 6 zł 18 zł 

3. 240 l 12 zł 36 zł 

4. 1100 l 58 zł 174 zł 

5. 2200 l 116 zł 348 zł 

6. 5000 l 263 zł 789 zł 

7. 7000 l 396 zł 1107 zł 

§ 3. 1. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustanawia się ulgę 

w opłatach w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie. 
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2. Właścicielom nieruchomości, korzystającym z ulgi na kompostownik nie przysługują worki na odpady 

zielone w ramach akcji zbiórki odpadów zielonych ogłaszanych przez gminę. 

§ 4. Traci moc uchwała nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności wraz ze zmianami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

Grzegorz Milczarek 
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