UCHWAŁA NR 182/2020
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie „wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2020 r. 713) oraz art. 6 k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zmianami), Rada Miasta Zgorzelec
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru, z dniem 01.10.2020 r. metody ustalenia opłaty oraz ustala się opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej
Zgorzelec, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ta obliczana jest jako:
a) iloczyn 7,50 zł i ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
b) iloczyn 22,50 zł i ilości zużytej wody w m³ z danej nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
c) 2,05zł i powierzchni lokalu mieszkalnego w m² z danej nieruchomości, która nie posiada wodomierza,
d) 6,15zł i powierzchni lokalu mieszkalnego w m² z danej nieruchomości, która nie posiada wodomierza
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny. Ilość zużytej wody ustalana jest na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody za rok
kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia deklaracji
2. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zasiedlających
nieruchomość w danym roku podatkowym, w tym właścicieli nieruchomości nowo zamieszkałej, przez okres
pierwszych dwunastu miesięcy od daty zasiedlenia nieruchomości lub od daty zamieszkania w niej pierwszego
mieszkańca jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w §1 ust. 1 i 2 na
podstawie przeciętnego miesięcznego zużycia wody wynoszącego dla Gminy Miejskiej Zgorzelec 3,75m³/osobę
miesięcznie. Po tym okresie właściciele nieruchomości powinni złożyć korektę złożonej deklaracji wg. faktycznego
zużycia wody oraz kolejną deklarację, uwzględniając w niej faktyczne średnie zużycie wody określone wg
rozliczenia za ostatnie 12 miesięcy. Nieruchomością nowo zamieszkałą w rozumieniu ust. 1 jest nieruchomość,
w której w danym roku podatkowym zamieszkał pierwszy mieszkaniec,
§ 2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zamieszkałej przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.) w wysokości:
1. 1,50 zł za m³ zużytej wody z danej nieruchomości
2. 4,50 zł za m³ zużytej wody z danej nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
3. 0,45zł za m² powierzchni lokalu mieszkalnego danej nieruchomości, która nie posiada wodomierza,
4. 1,35zł za m² powierzchni lokalu mieszkalnego danej nieruchomości, która nie posiada wodomierza
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
§ 3. 1. Ustalanie opłaty odbywać się będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, której wzór określa
odrębna uchwała Rady Miasta Zgorzelec.
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2. Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest średnia miesięczna
ilość zużytej na nieruchomości wody za rok ubiegły, w oparciu o faktury wystawione przez przedsiębiorstwo
wodno-kanalizacyjne, dla nieruchomości posiadających wodomierze. Na potrzeby ustalania ilości zużytej wody na
nieruchomości nie uwzględnia się ilości wody, która nie trafia do kanalizacji lub innych urządzeń służących do
gromadzenia nieczystości ciekłych i oczyszczalni przydomowych (podlewanie ogrodów, napełnianie basenów).
Ilość tej wody ustalana jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika) odczytywanego przez
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne i uwzględnionego w fakturach lub rozliczeniu wystawionym przez to
przedsiębiorstwo.
3. Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości, które
nie posiadają wodomierza jest powierzchnia lokalu mieszkalnego.
§ 4. 1. Rozliczenie opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości posiadających wodomierze
nastąpi w terminie do 31 marca następnego roku na podstawie faktycznego zużycia wody za rok poprzedni
w oparciu o faktury wystawione przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub rozliczenia rocznego złożonego
przez zarządcę nieruchomości. Właściciel nieruchomości przedstawi stosowną informację zawierająca ilość zużytej
wody w poprzednim roku kalendarzowym do Urzędu Miasta Zgorzelec w w/w terminie zgodnie z wzorem
będącym załącznikiem uchwały określającej wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami.
2. Rozliczenie opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości nie posiadających wodomierzy
nastąpi w terminie do 31 marca następnego roku na podstawie złożonej deklaracji.
§ 5. 1. Traci moc uchwała nr 245/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23.10.2012 r. (opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2012 r. poz. 3885) w sprawie „wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy”
2. Traci moc uchwała nr 247/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23.10.2012 r. (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2012 r. poz. 3887) w sprawie „wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości mieszanych”
3. Traci moc uchwała nr 91/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 17.07.2019 r. (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2019 r. poz. 4644) w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2020 r.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Murmyło
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