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Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

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

Na podstawie art. 6k ust. 1-2a, ust. 3 i 4a oraz art. 6j ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) 38 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 4 osoby; 

2) 34 zł miesięcznie od 5 osoby i każdej następnej, do 8 osoby zamieszkałej na nieruchomości; 

3) 23 zł miesięcznie od 9 osoby i każdej następnej osoby zamieszkałej na nieruchomości. 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną opłatę w wysokości dwukrotności stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

4. Zwolnienie ustala się w wysokości 6.00 zł. (słownie: sześć złoty) miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość. 

5. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w ust. 1 lub 2 z uwzględnieniem zwolnienia, z części opłaty 
w przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 3. 

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) za pojemnik lub worek do 120 litrów - 13,00 zł; 

2) za pojemności do 240 litrów - 26,00 zł; 

3) za pojemnik 1100 litrów - 120,00 zł. 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną opłatę w wysokości trzykrotności stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik danego rodzaju. 

3. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników lub worków oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej 
w ust. 1 lub 2. 
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/252/22 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r., poz. 1723). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 pażdziernika 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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