
 

 

UCHWAŁA NR 381/2022 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Rada Miasta Zgorzelec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, na których 

zamieszkują mieszkańcy zgodnie z którą opłata ta obliczana jest jako: 

a) iloczyn 9,00 zł i ilości zużytej wody z danej nieruchomości, 

b) iloczyn 27,00 zł i ilości zużytej wody w m³ z danej nieruchomości w przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

c) 1,53 zł i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w m² z danej nieruchomości, która nie posiada 

wodomierza, 

d) 4,59 zł i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w m² z danej nieruchomości, która nie posiada 

wodomierza w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

2. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zasiedlających nieruchomość w danym roku podatkowym, w tym właścicieli nieruchomości nowo 

zamieszkałej, przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od daty zasiedlenia nieruchomości lub od daty 

zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości  

oraz stawki opłaty ustalonej w § 1 ust. 1 na podstawie przeciętnego miesięcznego zużycia wody wynoszącego 

dla Gminy Miejskiej Zgorzelec 3,75 m³/osobę miesięcznie. Nieruchomością nowo zamieszkałą w rozumieniu 

ust. 1 jest nieruchomość, w której w danym roku podatkowym zamieszkał pierwszy mieszkaniec. 

§ 2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) w wysokości: 

1. 2,00 zł za m³ zużytej wody z danej nieruchomości, 

2. 0,60 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego danej nieruchomości, która nie posiada 

wodomierza. 
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§ 3. 1. Ustalanie opłaty odbywać się będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości której wzór określa 

odrębna uchwała Rady Miasta Zgorzelec. 

2. Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest średnia miesięczna 

ilość zużytej na nieruchomości wody za rok ubiegły, w oparciu o faktury wystawione przez przedsiębiorstwo 

wodno-kanalizacyjne, dla nieruchomości posiadających wodomierze. Na potrzeby ustalania ilości zużytej wody 

na nieruchomości nie uwzględnia się ilości wody, która nie trafia do kanalizacji lub innych urządzeń służących 

do gromadzenia nieczystości ciekłych i oczyszczalni przydomowych (podlewanie ogrodów, napełnianie 

basenów). Ilość tej wody ustalana jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika) 

odczytywanego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne i uwzględnionego w fakturach  lub rozliczeniu 

wystawionym przez to przedsiębiorstwo. 

3. Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości, 

które nie posiadają wodomierza jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

§ 4. Traci moc uchwała nr 205/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29.09.2020 r. (opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2020 r. poz. 5443) w sprawie 

„wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  

tej opłaty”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec. 

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

w życie 1.04.2022 r. 

Przewodnicząca Rady: 

Katarzyna Murmyło 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1086


		2022-03-02T07:57:29+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




