
 

 

UCHWAŁA NR XIV/87/12 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 9 lutego 2012 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych  

na terenie Gminy Jemielnica  

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r.  

Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. 

Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230, poz. 1373), Rada 

Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące górne granice stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:  

1) pojemnik 110 l  

- odpady segregowane –     8,86 zł,  

- odpady niesegregowane – 14,12 zł;  

2) pojemnik 120 l  

- odpady segregowane –     8,86 zł,  

- odpady niesegregowane – 14,12 zł;  

3) pojemnik 240 l  

- odpady segregowane –   18,86 zł,  

- odpady niesegregowane – 28,24 zł;  

4) pojemnik 1100 l  

- odpady segregowane –   55,00 zł,  

- odpady niesegregowane – 61,00 zł;  

5) pojemnik KP – 7  

- odpady segregowane –   315,00 zł,  

- odpady niesegregowane – 328,00 zł.  

§ 2. Ustala się następujące górne granice stawki za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w wysokości 21,00 zł/m
3
.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI//211/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 116, poz. 

1772 z dnia 29 grudnia 2009 r.). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

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

Opolskiego.  

 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy  

 

Antoni Drzyzga 
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