
UCHWAŁA NR XIV/83/2015
RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zmianami) w związku z art. 11 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 87) – Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje:

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

2. W przypadku gospodarstw liczących 4 i więcej osób będzie możliwość wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego bądź też od ilości osób w gospodarstwie.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 
17,00 zł miesięcznie za osobę.

4. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie za 
osobę.

5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2, w wysokości 
59,00 zł miesięcznie.

6. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 45,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności     60 l - w wysokości      35,00 zł

2) o pojemności   120 l - w wysokości      55,00 zł,

3) o pojemności   240 l - w wysokości    109,00 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości    499,00 zł,

5) o pojemności 2500 l - w wysokości  1134,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności     60 l - w wysokości      25,00 zł

2) o pojemności   120 l - w wysokości      44,00 zł,

3) o pojemności   240 l - w wysokości      96,00 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości    460,00 zł,

5) o pojemności 2500 l - w wysokości  1040,00 zł.

3. Zwalnia się z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na cmentarzach parafialnych 
i komunalnych na terenie gminy Czarny Bór.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Czarny Bór:

1) Nr XXX/150/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/125/2013 z dnia 6 marca 2013 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
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2) Nr XLII/218/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Czarny Bór

Sylwestra Wawrzyniak
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Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) ustawodawca znowelizował art.
6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
- określenia maksymalnej stawki, której rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- uchylenia przepisu dającego podstawę różnicowania stawek opłaty poprzez wprowadzenie
zwolnień przedmiotowych oraz ustanowienia dopłat,
- wprowadzenia w zamian przepisu upoważniającego Radę Gminy do zwolnienia, w drodze
uchwały, w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej.

Przygotowana uchwała uwzględnia wymogi nowelizacji. Stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w ustawie i są
wyższe w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny.

W związku z koniecznością dostosowania obowiązującej uchwały Rady Gminy w tym
zakresie do znowelizowanych przepisów, podjęcie uchwały jest zasadne.
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