
 

 

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 

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) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), Rada Miejska w Ozimku uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospo-

darstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno-

ści i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277). 

§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właści-

cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze-

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

komunalnymi będzie obliczana od gospodarstwa domowego. 

§ 3. 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 do-

datkowo za każdą osobę powyżej 4 w gospodarstwie domowym. 

§ 4. 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. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wy-

boru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

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

twa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku. 

  

  Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Joachim Wiesbach 
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