
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/351/2022 

RADY GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 26 maja 2022 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 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a pkt 5, 

ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 

Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje: 

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

Łambinowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu  

o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej uchwały. 

3. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

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

zamieszkują mieszkańcy. 

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn liczby 

pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za pojemnik określonej w § 3 ust. 1 i ust. 3 lub ust. 2. 

5. Liczba 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. 

6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości  

o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie sumę opłat określonych zgodnie z ust. 2 i ust. 4. 

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 

selektywny w wysokości 24,70 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

49,40 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
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§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty za worek o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane, od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 

odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 26,00 zł. Dla wyliczonej wymaganej ilości worków 

kwotę opłaty przelicza się proporcjonalnie. 

2. Ustala się stawkę opłaty za worek o pojemności 120 l na odpady segregowane, od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są 

zbierane w sposób selektywny w wysokości 26,00 zł. Dla wyliczonej wymaganej ilości worków kwotę opłaty 

przelicza się proporcjonalnie. 

3. Opłata łączna dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

jest sumą kwot z ust. 1 i ust. 2. 

4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za worek o pojemności 120 l na odpady komunalne, od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  

w wysokości 104 zł. Dla wyliczonej wymaganej ilości worków kwotę opłaty przelicza się proporcjonalnie". 

§ 4.1. Zwalnia się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 

dochód nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Zwalnia się w części stanowiącej 50% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określonej w § 1 ust. 2 , właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 

gospodarstw domowych, w których dochód jest wyższy od kwoty, o której mowa w ust. 1, a nie przekracza 

kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Zwolnienie dotyczy mieszkańców, którzy zamieszkują nieruchomość, na której odpady są zbierane  

w sposób selektywny. 

§ 5. Wzór deklaracji, o których mowa § 1 w ust. 3 i ust. 5 określa odrębna uchwała. 

§ 6. Traci moc uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie 

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

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, zmieniana uchwałami: nr VI/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r.,  

nr III/30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., nr VIII/71/2019 z dnia 30 maja 2019 r., nr XXIII/176/2020 z dnia  

25 czerwca 2020 r., nr XXXIV/272/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.  i nr XXXVI/285/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 8. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Jarosław Gawlik 
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