
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/234/21 

RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

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

opłaty oraz zastosowania zwolnień z opłaty 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6j ust. 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

nieruchomości zamieszkałych, iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

ustalonej w § 2 i § 3. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny. 

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

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość.  

2. Warunkiem zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zawarcie 

w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o posiadaniu 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

§ 5. 1. Zwalnia się w 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, o której mowa w art. 8 ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). 

2. Wysokość zwolnienia określonego w § 1 ustala się jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ilości dzieci, stanowiących czwarte i każde następne dziecko w rodzinie 

zamieszkującej daną nieruchomość, w wieku do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się i wspólnie 

zamieszkują daną nieruchomość.  
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

uchwała nr XXI/144/20 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne i uchwała  

nr XII/59/15 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Lech 
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