
UCHWAŁA NR LXX/563/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 
ust. 2a, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1297) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
80,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 7,00 zł od jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. Stawka opłaty wynosi 33,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 4. 1. Wysokość opłaty miesięcznej będzie ustalona na podstawie danych zawartych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanymi przez właścicieli nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.  

2. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVIII/399/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 
2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
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§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6j oraz art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.               
z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały jest zobowiązana do dokonania wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
Ustawodawca dopuścił następujące metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy czym opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
- powierzchni lokalu mieszkalnego 
oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dotychczasowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnym 
wynosiła 36,00 zł miesięcznie. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z wykorzystaniem kompostownika do zbierania 
bioodpadów wynosiła 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 
Z analizy wpływów i wydatków w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnych w gminie oraz biorąc pod uwagę stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu gminy, jak również prognozowane ilości odpadów na rok 2023 i prognozowane stawki odbioru 
odpadów w roku 2023 wynika, iż obowiązujące dotychczas stawki opłat nie pokryją kosztów związanych                                                              
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadów komunalnych. 
Stawkę opłaty obliczono na podstawie szacowanych kosztów, jakie gmina poniesie w 2023 r.                                
w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy. 
Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala 
stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i 
odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 
pkt 1 (liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni (art. 6k ust. 5 ww. ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach). W obwieszczeniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 377) Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego podał informację, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na                                                      
1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł. 
Maksymalna stawka opłaty wynosić zatem może 41,24 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 
W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez 
właściciela nieruchomości, będzie zastosowana opłata podwyższona stanowiąca dwukrotność ustalonej 
stawki. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
ze zm.) do kompetencji rady gminy należy ustanowienie aktów prawa miejscowego w formie uchwały. 
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