
 

 

UCHWAŁA NR XVII/158/20 

RADY GMINY ZEMBRZYCE 

z dnia 27 listopada 2020 roku 

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

stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6k ust.1 pkt 1 i ust 3 i 4a oraz  art.6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ) 

Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zembrzyce 

powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3 

§ 2. 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi  180,00 zł rocznie od 

nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe. 

2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny wynosi 400,00 zł rocznie od nieruchomości na której znajduję się domek letniskowy lub od  innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny wynosi 21,00  zł miesięcznie od osoby zamieszkałej. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 84,00 zł miesięcznie od osoby 

zamieszkałej.  

§ 4. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa 

w § 3, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi w sposób selektywny od osoby, na warunkach określonych w ust. 2-5. 

2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa 

w ust. 1 jest złożenie przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której będzie zadeklarowane posiadanie 

przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim odpadów komunalnych. 

3. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował posiadanie 

kompostownika przydomowego. 
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4. Utrata zwolnienia następuje w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego, 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

3) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności 

informacji ze stanem faktycznym. 

5. Właściciel nieruchomości zostanie poinformowany w drodze decyzji wydanej przez Wójta Gminy 

Zembrzyce o utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1. Utrata ta nastąpi od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 4. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/97/19 z dnia 29 listopada 2020 r. sprawie wyboru metody opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce. 

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

Małopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Józefowski 
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