UCHWAŁA NR XXII/112/2012
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391)
oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co
następuje:
§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę
ustalenia opłaty za gospodarowanie 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 w wysokości 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się
stawkę opłaty o której mowa w ust. 1 w wysokości 11,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik odpadów zbieranych
nieselektywnie :
a) o pojemności 120 l - w wysokości 30 zł,
b) o pojemności 240 l - w wysokości 50 zł,
c) o pojemności 660 l - w wysokości 120 zł,
d) o pojemności 1100 l - w wysokości 210 zł,
e) kontener KP – 5,5 - w wysokości 420 zł,
f) za worek 80 l – w wysokości 20 zł.
4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik odpadów zbieranych
selektywnie:
a) o pojemności 120 l - w wysokości 20 zł,
b) o pojemności 240 l - w wysokości 30 zł,
c) o pojemności 660 l - w wysokości 75 zł,
d) o pojemności 1100 l - w wysokości 137 zł,
e) kontener KP – 5,5 - w wysokości 320 zł,
f) za worek 80 l – w wysokości 13 zł.

——————————————————————————————————————————————————
Id: ZIEBD-QKVSB-LHLIA-NIEAZ-CAHUU. Podpisany
Strona 1

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości
zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić
będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 lub 2 i ust. 3 lub 4.
§ 3. W przypadku niezastosowania się do zadeklarowanego sposobu selektywnego
gospodarowania odpadami komunalnymi będą naliczane stawki takie jak określone w § 2 ust.
1 i ust 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Mirosław Cholewa
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Uzasadnienie
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują
koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
Szacuje się, że koszt rocznego funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami
wyniesie 427 000 zł. Kwotę tą podzielono przez liczbę 3 100 mieszkańców, co dało stawkę
137,80 zł rocznie. Stawka ta podzielona przez 12 miesięcy dała stawkę końcową –
w wysokości 11,50 zł. Przyjęto, że ta stawka jest możliwa przy spełnianiu wymogów
regulaminu (selektywnego zbierania i odbierania), na podstawie którego ustalono
wysokość stawki. W przypadku braku selektywnej zbiórki stawka opłaty została wyliczona
w wyższej wysokości: 23,00 zł.
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