
UCHWAŁA NR XXXI-252/2021 
RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawek tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ) oraz art. 6k ust.1, 2a i 3, w związku z art. 6j 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
zamieszkałych w ten sposób, że opłata miesięczna stanowiła będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 ust.1. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości   
zamieszkałych w wysokości 29 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkałą na danej nieruchomości. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości  87 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkałą na danej 
nieruchomości. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI-168/2020 Rady Gminy Dobroszyce z dnia  25 czerwca 2020r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020r. poz. 4122) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  w życie 
z dniem 1 lipca 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Palma 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXI-252/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, rada gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty, mając jednocześnie na uwadze, że niniejsza opłata 
musi pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty te obejmują: odbiór, transport, zbiórkę, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługę administracyjną oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi. W wyniku wygaśnięcia poprzedniej umowy na odbiór odpadów, 
z dniem 1.04.2021r. Gmina Dobroszyce podpisała nową umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą WPO 
Alba S.A., która zaoferowała najkorzystniejszą cenę na usługę odbioru, zbierana, transportowania 
i zagospodarowana odpadów komunalnych. Niestety aktualne stawki opłat nie zapewnią bilansowania się 
systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i nie zabezpieczą potrzeb finansowych na 
pokrycie kosztów realizacji nowej umowy, stąd konieczność zmiany ich wysokości. Na wzrost kosztów 
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wpływa wiele czynników niezależnych od gminy. Są to 
m. in. wzrost cen energii, paliwa i płacy minimalnej; drastyczny wzrost opłaty środowiskowej (dla porównania 
w roku 2017 wynosiła 74,00zł za tonę a w roku 2020 270,00zł); kosztowne wymogi dla firm zajmujących się 
odbiorem odpadów; napływ odpadów z zagranicy czy brak odpowiedzialności producentów za opakowania. 
Koszty te muszą brać na siebie firmy odbierające odpady, a pośrednio ponoszą je też gminy i mieszkańcy. 
Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  proponowanym zakresie zapewni 
zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez konieczności zmiany zakresu 
zadania i  obniżania wypracowanych standardów. W myśl art.6k ust. 2a pkt 1 ucpg opłata za odpady komunalne 
w przypadku metody za mieszkańca nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, czyli 38,38zł ( dochód ten za rok 2020 wyniósł 1919,00 zł). Opłata 
proponowana w uchwale wynosi  29,00zł, co stanowi 75,56% maksymalnej stawki. 

Przeprowadzona analiza finansowa i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazała, 
że obecne dochody budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki, są niewystarczające do pokrycia kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Dobroszyce. 

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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