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UCHWAŁA NR _____ 

RADY GMINY JEMIELNICA 

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

zmieniająca uchwałę 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 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579 oraz z 2020 r., 
poz. 150 i poz. 284) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VI/41/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 1065), § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach: 

1) 22,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 
4 osoby; 

2) 19,00 zł. miesięcznie od 5 osoby i każdej następnej, do 8 osoby zamieszkałej na nieruchomości; 

3) 10,00 zł. miesięcznie od 9 osoby i każdej następnej osoby zamieszkałej na nieruchomości. 

2. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą 
miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44 zł. od jednego 
mieszkańca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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