
 
 

UCHWAŁA NR XXII/125/2020 

RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 5, ust. 3, 

ust. 4a ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1439)  

Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala co następuje: 

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

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

116,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

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

komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników  

lub worków o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust. 2 lub ust. 3. 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę 

opłaty za: 

a) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,35 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,69 zł, 

c) pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 34,92 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł, 

e) pojemnik o pojemności 5500l- w wysokości 291,00 zł, 

f) worek o pojemności 80 l – w wysokości 12,12 zł, 
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g) worek o pojemności 120 l – w wysokości 18,19 zł. 

3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za: 

a) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 25,40 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 50,76 zł, 

c) pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 139,68 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 232,80 zł, 

e) pojemnik o pojemności 5500 l- w wysokości 1164,00 zł, 

f) worek o pojemności 80 l – w wysokości 48,48 zł, 

g) worek o pojemności 120 l – w wysokości 72,76 zł. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/72/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Andrzej Ligas 
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