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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych 

nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 6j ust.1 pkt 1, art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, 
ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmienia się § 2 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „Stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) 22,00 zł miesięczne od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, dla liczby mieszkańców 
mniejszej lub równej 5”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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UZASADNIENIE

W dniu 19.11.2020 r. odbyło się otwarcie ofert na przetarg pn. „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
na terenie Gminy Świerczów”. Wpłynęła oferta ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. na kwotę
572 751,00 zł brutto oraz WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW Wiesław
Strach ul. Bór 169 Częstochowa 617 748,12 zł brutto . W budżecie przeznaczono na
sfinansowanie zamówienia 480 523,00 zł. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System
ten musi się bilansować. Wobec powyższego zasadnym jest zmiana stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 17,00 zł na kwotę 22,00 zł od jednego
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5.

Projektodawca: Wójt Gminy Świerczów
Sporządził/a: Michał Hnat
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