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UCHWAŁA NR 100.XI.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 10 lipca 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6k w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej
stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, w wysokości 27,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, w wysokości 54,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
§ 2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się następująco:
1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty
za jednokrotny odbiór pojemnika:
a) o pojemności 0,06 m3- w wysokości 5,91 zł,
b) o pojemności 0,11 m3 - w wysokości 10,84 zł,
c) o pojemności 0,12 m3 - w wysokości 11,83 zł,
d) o pojemności 0,24 m3 - w wysokości 23,65 zł,
e) o pojemności 1,1 m3 - w wysokości 108,42 zł,
f) opłata za odbiór odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione w lit. a) do e)
wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika (m3) oraz stawki bazowej wynoszącej 98,56 zł;
2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty
za jednokrotny odbiór pojemnika:
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a) o pojemności 0,06 m3- w wysokości 11,83 zł,
b) o pojemności 0,11 m3 - w wysokości 21,68 zł,
c) o pojemności 0,12 m3 - w wysokości 23,65 zł,
d) o pojemności 0,24 m3 - w wysokości 47,31 zł,
e) o pojemności 1,1 m3 - w wysokości 216,83 zł,
f) opłata za odbiór odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione w lit. a) do e)
wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika (m3) oraz stawki bazowej wynoszącej 197,12 zł.
§ 3. Traci moc uchwała nr 445.XLVII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
W. Chadży

