
 

 

UCHWAŁA NR VII/85/2019 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE 

z dnia 29 kwietnia 2019 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3 oraz art. 6k ust. 1 – 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. 

zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej dokonuje się wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego oraz miesięcznej stawki 

opłaty. 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę samodzielnie zamieszkującą lokal bądź osoby 

zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo. 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

gospodarstwa domowego: 

1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 15,00 zł, 

b) pozostałe gospodarstwa – w wysokości 29,80 zł; 

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 30,00 zł, 

b) pozostałe gospodarstwa – w wysokości 59,60 zł. 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych 

prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w ust. 3. 

§ 2. 1. W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

zgodnie z którą opłata ponoszona będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) od mieszkańca w stosunku do pierwszych czterech osób zamieszkujących lokal – w wysokości 

13,60 zł/osobę, 
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b) od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej lokal – w wysokości 

3,00 zł/osobę; 

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 

a) od mieszkańca w stosunku do pierwszych czterech osób zamieszkujących lokal – 27,20 zł/osobę, 

b) od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej lokal – 6,00 zł/osobę. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik. 

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 

1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) o pojemności 60 l – w wysokości 9,90 zł, 

b) o pojemności 120 l – w wysokości 27,40 zł, 

c) o pojemności 240 l – w wysokości 54,80 zł, 

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 251,20 zł, 

e) o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 1060,00 zł; 

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) o pojemności 60 l – w wysokości 19,80 zł, 

b) o pojemności 120 l – w wysokości 54,80 zł, 

c) o pojemności 240 l – w wysokości 109,60 zł, 

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 502,40 zł, 

e) o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 2120,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 marca 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. 

poz. 1924 oraz z 2014 r. poz. 950). 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Stanisław Kurlej 
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