
UCHWAŁA NR XXX.177.2021 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 10 grudnia 2021 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, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372. poz. 1378 ) oraz art. 6h, art. 6j ust. 1 pkt 1, 
ust. 3, 3b, art. 6k ust. 1, ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.888,poz.1648 )Rada Gminy Jeleniewo uchwala , 
co następuje: 

 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 2 . Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 
zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

 

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca. 

 

§ 4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 58,00 zł od mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

 

§ 5. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności 
od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120 1 –       24,00 zł 

2) za pojemnik o pojemności 240 1 -       48,00 zł 

3) za pojemnik o pojemności 1100 l  -    174,00 zł 

4) za pojemnik o pojemności 7000 1 –   700,00 zł 

 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności 
od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120 1 -        72,00 zł 

2) za pojemnik o pojemności 240 1 -      144,00 zł 

3) za pojemnik o pojemności 1100 1 –    522,00 zł 

4) za pojemnik o pojemności 7000 1 –   2100,00 zł. 



 
§ 6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (tzw. nieruchomości mieszanej), opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §2 i §5 ust. 1. 
 

§ 7. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustala się ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na 
nieruchomości w kwocie: 

1) 180,00 zł rocznie - w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 360,00 zł rocznie, w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny. 

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIX.166.2021 Rady Gminy Jeleniewo z  dnia 26 listopada 2021 
roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki wysokości stawki tej opłaty. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 


