
 

 

UCHWAŁA NR VI/18/15 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2, ust. 3, art. 6k ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593,  

z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232,  

poz. 1378), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

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

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. ustala się, że opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi będzie obliczana od gospodarstwa domowego. 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) od gospodarstwa 1 - osobowego w wysokości 11,00 zł miesięcznie; 

2) od gospodarstwa 2 - osobowego w wysokości 22,00 zł miesięcznie; 

3) od gospodarstwa 3 - osobowego w wysokości 33,00 zł miesięcznie; 

4) od gospodarstwa 4 - osobowego w wysokości 44,00 zł miesięcznie; 

5) od gospodarstwa więcej niż 4 - osobowego w wysokości 44,00 zł miesięcznie oraz 1,00 zł miesięcznie 

dodatkowo za każdą osobę powyżej 4 w gospodarstwie domowym. 

§ 3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

16,00 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy odpady nie są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny. 

§ 4. Ustala się, że w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, częstotliwości wywozu oraz stawki opłaty za każdy odbiór 

odpadów z pojemnika o określonej pojemności: 
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Pojemność pojemnika 

na odpady [m
3
] 

Stawka - odpady zbierane 

selektywnie 

[zł/poj.] 

Stawka - odpady zbierane 

nieselektywnie (zmieszane) 

[zł/poj.] 

0,06 2,50 ------------ 

0,12 5,00 10,00 

0,24 10,00 20,00 

1,1 44,50 89,00 

7,0 281,50 563,00 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 6. Tracą moc: 

1) uchwała nr XL/358/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 595); 

2) uchwała nr XL/359/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2014 r. poz. 596). 

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

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Kleszcz 
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