
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/308/2017 

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 6j i 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się: 

1) metodę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego; 

2) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 53,00 zł miesięcznie od każdego 

gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny; 

3) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdego 

gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się wspólnie, przy czym 

jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe. 

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

ustala się: 

1) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny miesięczna stawka opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności w przypadku częstotliwości odbioru: 

a) raz na dwa tygodnie wynosi: 

- 60 l. - 240 l. - 50 zł; 

- 660 l. - 1100 l. - 160 zł; 

- KP 5 m3 – 835 zł; 

- KP 7 m3 – 1202 zł; 

b) raz w tygodniu wynosi: 

- 60 l. - 240 l. - 100 zł; 
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- 660 l. - 1100 l. - 317 zł; 

- KP 5 m3 - 1670 zł; 

- KP 7 m3 - 2405 zł. 

3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za komplet 

pojemników (pojemnik na odpady zmieszane, 4 pojemniki na odpady posegregowane - papier, tworzywa 

sztuczne i metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji) o określonej pojemności w przypadku 

częstotliwości odbioru: 

a) raz na dwa tygodnie odbioru odpadów pozostałych i jednokrotnego odbioru odpadów posegregowanych 

(szkła, papieru, tworzywa sztucznego i metalu) oraz raz na dwa tygodnie odbioru odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wynosi: 

- 60 l. - 240 l. - 30 zł; 

- 660 l. - 1100 l. - 95 zł; 

- KP 5 m3 – 500 zł; 

- KP 7 m3 – 720 zł; 

b) raz w tygodniu odbioru odpadów pozostałych i dwukrotnego odbioru odpadów posegregowanych (szkła, 

papieru, tworzywa sztucznego i metalu) oraz raz na dwa tygodnie odbioru odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wynosi: 

- 60 l. - 240 l. - 60 zł; 

- 660 l. - 1100 l. - 190 zł; 

- KP 5 m3 – 1000 zł; 

- KP 7 m3 – 1440 zł. 

§ 3. W przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 

obliczonych zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 712). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 Przewodniczący Rady 

Joanna Januszewska 
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