
 

 

UCHWAŁA NR LXIX/12/2019 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION”  

Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”  

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty  

za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6j ust. 2 i ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 4 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)  

i § 6 ust. 2 pkt g w związku z § 16 ust. 2 pkt 6a Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r. nr 52, poz. 1707, z 2010 r. nr 8, poz. 129, z 2011 r. nr 107,  

poz. 1306, z 2012 r. poz. 995 i z 2015 r. poz. 2070 i z 2019 r. poz. 1102) – Zgromadzenie Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty  

za pojemnik o określonej pojemności: 

1) przepis § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Związek 

Międzygminny „Czysty Region” od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

będzie ustalana metodą stawki od gospodarstwa domowego. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się następującą wysokość wskazanej w ust. 1 stawki opłaty  

od gospodarstwa domowego: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego: 19,50 zł; 

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego: 39,00 zł; 

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego: 58,50 zł; 

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego: 78,00 zł; 

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego: 92,00 zł; 

6) od gospodarstwa domowego powyżej 5 osób: 92,00 zł oraz dodatkowo po 8,00 zł za szóstą i każdą 

kolejną osobę w gospodarstwie domowym. 

3. W razie zbierania odpadów w sposób nieselektywny, wysokość stawki opłaty od gospodarstwa 

domowego wynosi: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego: 39,00 zł; 
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2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego: 39,00 zł oraz dodatkowo po 39,00 zł za drugą i każdą 

następną osobę w tym gospodarstwie domowym.”; 

2) w § 4 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: 

„6. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na popiół na nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób 

selektywny: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł za jeden pojemnik; 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 60,00 zł za jeden pojemnik; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 250,00 zł za jeden pojemnik”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem, że § 1 pkt 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem  

1 października 2019 r. 

  

 Przewodnicząca  

Zgromadzenia Związku Międzygminnego  

„Czysty Region” 

 

Sabina Nowosielska 
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