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UCHWAŁA NR XLIV/305/2018
RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
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 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, 3 i 4, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Rada Miejska
w Oleszycach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się opłatę od liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości na której zamieszkują
mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 3.
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty
ustalonej w § 4.
4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
a w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 2 i 3.
§ 2. Stawka opłaty różnicowana jest w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz
rodzaju zabudowy.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny:
1) przy odbiorze z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej do 5 lokali włącznie
zamieszkanych przez:
1 osobę -

12,00 zł od osoby

2 osoby -

9,00 zł od osoby

3 osoby -

7,65 zł od osoby

4 osoby -

6,75 zł od osoby

5 osób -

6,20 zł od osoby
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6 osób -

5,80 zł od osoby

7 osób -

5,40 zł od osoby

8 osób -

5,10 zł od osoby

9 osób -

4,75 zł od osoby
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10 i więcej osób – 4,50 zł od osoby
2) przy odbiorze z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej powyżej 5 lokali zamieszkanych przez:
1 osobę -

15,00 zł od osoby

2 osoby -

10,50 zł od osoby

3 osoby -

8,65 zł od osoby

4 osoby -

7,50 zł od osoby

5 osób -

6,80 zł od osoby

6 osób -

6,30 zł od osoby

7 osób -

5,85 zł od osoby

8 osób -

5,50 zł od osoby

9 osób -

5,10 zł od osoby

10 i więcej osób – 4,80 zł od osoby.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny
przy odbiorze z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej zamieszkanych przez:
1 osobę - 30,00 zł od osoby
2 osoby - 21,00 zł od osoby
3 osoby - 19,50 zł od osoby
4 osoby - 18,00 zł od osoby
5 osób - 16,50 zł od osoby
6 osób - 15,00 zł od osoby
7 osób - 13,50 zł od osoby
8 osób - 12,00 zł od osoby
9 osób - 10,50 zł od osoby
10 i więcej osób - 9,00 zł od osoby.
§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny od
właścicieli nieruchomości niezamieszkanych na których powstają odpady komunalne:
1) za pojemnik o pojemności 60/80 litrów – 30,00 zł
2) za pojemnik o pojemności 110/120 litrów – 40,00 zł
3) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 70,00 zł
4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 235,00 zł
5) za kontener o pojemności 7 m3- 675,00 zł.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów, zbieranych w sposób nieselektywny, od
właścicieli nieruchomości niezamieszkanych na których powstają odpady komunalne:
1) za pojemnik o pojemności 60/80 litrów – 40,00 zł
2) za pojemnik o pojemności 110/120 litrów – 55,00 zł
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3) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 100,00 zł
4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 310,00 zł
5) za kontener o pojemności 7 m3 - 945,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej
w Oleszycach.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

