
             P R O J E K T 
UCHWAŁA Nr XXI/…/2020 

Rady Gminy Rudniki  
z dnia 22 września 2020 

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia 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 2020 roku poz. 713), art. 6j ust. 2a, ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt. 
1, ust. 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2020 roku poz. 1439), Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy ustala się od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość. 

§ 2 
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi 
na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości: 
a) dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 34 zł, 
b) dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 54 zł, 
c) dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 73 zł, 
d) dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 90 zł, 
e) dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 105 zł, 
f) dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 118 zł, 
g) dla liczby mieszkańców od 7 i powyżej zamieszkujących daną nieruchomość–129 
zł. 
 
2. Ustala się stawkę zwolnienia w przypadku gdy właściciel kompostuje bioodpady  
w przydomowym kompostowniku w wysokości: 
a) dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 10 zł, 
b) dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 10 zł, 
c) dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 10 zł, 
d) dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 10 zł, 
e) dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 10 zł, 
f) dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 10 zł, 
g) dla liczby mieszkańców od 7 i powyżej zamieszkujących daną nieruchomość–10 zł. 
 
3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości: 
a) dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość  – 68 zł, 
b) dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość  – 108 zł, 
c) dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość  – 146 zł, 
d) dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość  – 180 zł, 
e) dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość  – 210 zł, 
f) dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość  – 236 zł, 



g) dla liczby mieszkańców od 7 i powyżej zamieszkujących daną nieruchomość – 258 
zł.” 

 
§ 3 

1. Ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub dla innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 
170,00 zł. 

2. Ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 340,00 zł. 
 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty wraz ze zmianą: uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 
grudnia 2018 r. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. 
 
 
 
         
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Jarosław Marchewka 


