
 

 

UCHWAŁA NR VI/56/2019 

RADY GMINY UJSOŁY 

z dnia 13 marca 2019 r. 

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

stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

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. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w zw. z art. 6j 

ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b i ust. 3c 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.) 

Rada Gminy Ujsoły 

uchwala, co następuje 

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, która stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty określonej w § 2. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby worków o określonej 

pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za worek 

określonej w § 3. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny, w wysokości 11 zł miesięcznie od każdej osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22 zł 

miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i oddawane 

są w sposób nieselektywny. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za worek o pojemności do 120 l odbierany z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane 

w sposób selektywny w wysokości 12 zł 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za worek o pojemności do 120 l odbierany z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i oddawane w sposób selektywny w wysokości 24 zł 
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§ 4. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób 

selektywny w wysokości 180  zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku jeżeli odpady nie są zbierane i oddawane 

w sposób selektywny w wysokości 360 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe. 

3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest jako iloczyn średniej 

ilości odpadów powstających na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, wyrażonej w liczbie worków o poj. do 120 l oraz stawki opłaty za worek o której mowa w § 3. 

4. Średnia roczna ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, ustala się na 

15 worków o pojemności do 120 l. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły. 

§ 6. Traci moc Uchwała II/12/2018 z 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zdzisław Krawiec 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2206


		2019-03-15T15:46:25+0000
	Polska
	Elżbieta Maria Majewska-Góral
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




