
UCHWAŁA NR XII/141/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 10 września 2019 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, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, 2a i 3b, art. 
6k ust. 1, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach (Dz. U. z 2018 
poz. 1454 z  późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty.

§ 2. Dokonuje się  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w taki sposób, 
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej w § 3.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i 
nie są odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. 1. W zależności od ilości osób w rodzinie, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) od jednej do pięciu osób – 100% stawki określonej w § 3 ust. 1 lub 2,

2) szósta osoba i każda następna – 50% stawki określonej w § 3 ust. 1 lub 2.

§ 5. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty  za  pojemnik  na  odpady  komunalne niesegregowane (zmieszane) 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady  komunalne nie są 
gromadzone w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 56,00 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 114,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 392,00 zł;

4) o pojemności  2500 l – w wysokości 738,00 zł;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 1290,00 zł;

6) o pojemności kp- 7 – w wysokości 1470,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne segregowane od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 28,00 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 57,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 196,00 zł;

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 369,00 zł;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 645,00 zł;

6) o pojemności kp-7 – w wysokości 735,00 zł
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7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 5,00 zł.

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty  za gospodarowanie   odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się  domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na  cele 
rekreacyjno –   wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w wysokości 150,00 zł za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

4. Ustala się wyższą, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i nie są 
odbierane w sposób selektywny w wysokości 300,00 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od  01.10.2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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