
UCHWAŁA NR XXIV/180/2020 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, 
ust. 3, 3b oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150) Rada Miasta Brzeziny 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł od jednego mieszkańca. 

§ 2. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn 
zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz stawki opłaty za 
pojemnik do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz odbioru, odpowiednio: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 5,90 złotych; 

2) o pojemności 240 l - w wysokości 11,81 złotych; 

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,17 złotych; 

4) o pojemności 5000 l - w wysokości 246,22 złotych. 

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,30 zł. 

§ 4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność odpowiednio 
stawki , o której mowa w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 pkt 1-4 oraz § 3. 

§ 5. Określenie wysokości opłaty ustalonej w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 pkt 1-4 oraz § 3 nastąpi na podstawie 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór zostanie określony 
odrębną uchwałą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5028). 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 3,  który zacznie obowiązywać od dnia  1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 
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