
 

 

UCHWAŁA NR XIV/116/19 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 18 grudnia 2019 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 6j ust. 2, ust. 2a, ust. 3 oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Grodków  

od właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 3 niniejszej uchwały. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny 

wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). 

4. Zwolnienie z opłaty, o którym mowa w ust. 3 dotyczy zwolnienia w całości z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny, wskazanego 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  

w § 1 ust. 1 w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, w wysokości: 

1) 18,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe; 

2) 36,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe; 

3) 54,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe; 

4) 72,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe; 

5) 90,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe i większe. 

                                                      
1) poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 4158



2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w § 1 ust. 1 w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny, w wysokości: 

1) 36,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe; 

2) 72,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe; 

3) 108,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe; 

4) 144,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe; 

5) 180,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe i większe. 

3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych stanowi sumę iloczynów stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie 

domowym w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie, zgodnie z ust. 1 i 2 oraz liczby gospodarstw 

domowych funkcjonujących w obrębie nieruchomości. 

§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na której 

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

w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 2,96 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 5,91 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 11,82 zł; 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 54,18 zł. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości,  

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

i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 5,92 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 11,82 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 23,64 zł; 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 108,36 zł. 

§ 4.1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa odrębna uchwała. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Jadwiga Demska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 4158


		2019-12-24T09:52:56+0000
	Polska
	Beata Maria Adamus
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




