
UCHWAŁA NR XLIII/268/2022 
RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności , w sprawie zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części 
dotyczącej rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny oraz w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ,art. 6k ust. 1 i 3 ust.4 ,art. 6n i art. 6m ust.1 a i b 
oraz art. 6j ust. 2a , 3b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2021.888 ze zm. ) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:    
   

§ 1. 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1. 

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

3. Zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi 1,00 zł miesięcznie na osobę. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny wynosi 26,00 zł miesięcznie na osobę. 

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 52,00 zł miesięcznie na osobę. 

§ 3. 1. W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych ustala się w wysokości: 

1) 13,30 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l; 

2) 14,50  zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l; 

3) 29,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l; 

4) 133,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l; 

5) 846,40 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3. 

2. Opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 
niezamieszkałych, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny ustala się w wysokości: 

1) 26,60 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l; 

2) 29,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l; 

3) 58,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l; 

4) 266,00  zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l; 

5) 1.692,80 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3. 

3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2.ust. 1 lub 
2 oraz § 3. ust. 1 lub 2.       
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§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348): 

2. Wysokość zwolnienia wynosi 100 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i każde 
kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych o których mowa w § 4 ust.1  niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na której  znajduje  się domek  letniskowy lub innej  nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 
191,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Uchwala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
nie zbieranymi selektywnie – od jednego domku letniskowego na nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej 
lub innej jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w wysokości 575,70  zł rocznie. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Niechlów nr  XXII/146/2020  z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.      

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY NIECHLÓW 

 
 

STANISŁAW GALANT 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2021.888 ze zm. ) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 
odbierania, transportu, zbierania, odzysku , unieszkodliwiania, odpadów komunalnych, obsługi 
administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi. 

W związku z dokonaną prognozą kosztów na przyszłe lata koniecznych do poniesienia w celu pokrycia 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi , istnieje konieczność dostosowania stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym dokonano analizy i przyjęto wariant zakładający 
podniesienie stawek opłaty dla nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych. 

Art. 6 j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2021.888 ze zm. ) wskazuje , iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady stanowi iloczyn zadeklarowanych 
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca 
w ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  podniósł  maksymalne stawki 
opłaty tym samym umożliwiając gminom ustalenie stawek na poziomie pokrywającym realne koszty. 
Dotychczasowe stawki nie pozwalały na pokrycie kosztów ponoszonych na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Niechlów. 

Nadto mając na uwadze konieczność określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stosowanej w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny utrzymano decyzje aby stawka taka wynosiła dwukrotność stawki 
podstawowej. 

Podsumowując , w celu zbilansowania budżetu , a także osiągnięcia niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu dochodów w latach 2022-2023 koniecznym jest podniesienie stawek opłaty dla 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych . 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy w Niechlowie uznała za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały . 
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