
 

 

UCHWAŁA NR XL/193/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

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

wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności 

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 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 ust. 3, ust. 4 i 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, 

określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1  

w wysokości 29,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 

będącej czterokrotnością stawki określonej w ust. 1 od każdego mieszkańca w wysokości 118 zł, 

zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. W związku z częściowym 

zwolnieniem stawka opłaty dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 28,50 zł 

miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. 1. Ustala się wysokość stawek za pojemnik i worek o określonej pojemności dla nieruchomości 

niezamieszkałych: 

1. za worek 120 l – 18,10 zł; 

2. za pojemnik 110 l – 5,80 zł; 

3. za pojemnik 120 l – 6,30 zł; 

4. za pojemnik 240 l – 12,60 zł; 

5. za pojemnik 1100 l – 58,20 zł; 
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6. za pojemnik 7000 l – 370,40 zł. 

2. Ustala się czterokrotność wysokości stawek określonych w ust. 1, które mają zastosowanie w przypadku, 

gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie będzie wywiązywał się z obowiązku segregowania odpadów 

komunalnych w następujących wysokościach: 

1. za worek 120 l – 72,40 zł; 

2. za pojemnik 110 l – 23,20 zł; 

3. za pojemnik 120 l – 25,20 zł; 

4. za pojemnik 240 l – 50,40 zł; 

5. za pojemnik 1100 l – 232,80 zł; 

6. za pojemnik 7000 l – 1481,60 zł. 

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za kosze uliczne o pojemności 30 l – 70 l zmieszanych odpadów komunalnych 

w wysokości: 62,00 zł miesięcznie za jeden kosz uliczny. 

§ 6. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych  

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowić będzie iloczyn 

ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/71/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

i stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 4278). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu:  

Edmund Bienkiewicz 
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