
 

 

UCHWAŁA NR XVI/91/2019 

RADY GMINY NIWISKA 

z dnia 28 listopada 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm), art. 6i ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz 

art. 6k ust. 1, ust. 3 i ust. 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm) Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  w następujący sposób: 

1) w przypadku nieruchomości o liczbie mieszkańców od 1 do 3 osób  opłata stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1, 

2) w przypadku pozostałych nieruchomości, gdzie liczba mieszkańców wynosi co najmniej 4 ustala się jedną 

stawkę opłaty od gospodarstwa domowego. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, zamieszkałych przez: 

1) 1 osobę – 18,00 zł od osoby; 

2) 2 osoby – 18,00 zł od osoby; 

3) 3 osoby – 17,00 zł od osoby. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2 w wysokości 65,00 zł. 

3. Ustala się miesięczną podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli 

właściciel nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, zamieszkałej przez: 

1) 1 osobę – 72,00 zł od osoby; 

2) 2 osoby – 72,00 zł od osoby; 

3) 3 osoby – 68,00 zł od osoby. 

4. Ustala się miesięczną podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli 

właściciel nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 2, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny w wysokości 260,00 zł. 
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§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że posiada kompostownik przydomowy 

i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne miesięcznie otrzymuje zwolnienie z części 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł od osoby. 

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że posiada kompostownik przydomowy 

i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne miesięcznie otrzymuje zwolnienie z części 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości: 

1) za worek o pojemności 120 litrów - 80,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 120 litrów - 80,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 240 litrów - 140,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 300,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 7 m
3
 - 800,00 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki, tj: 

1) za worek o pojemności 120 litrów - 160,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 120 litrów - 160,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 240 litrów - 280,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 600,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 7 m
3
 - 1600,00 zł. 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających na danej 

nieruchomości i stawki opłaty ustalonej w ust. 1 lub ust. 2. 

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ustala się od właścicieli tych nieruchomości 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok: 

1) w wysokości 480,00 zł jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, 

2) w wysokości 960,00 zł jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny. 

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

a w części nieruchomość na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnym stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1  i  § 4  ust. 3.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wyboru 

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

i ustalenia stawki za pojemnik.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Robert Róg 
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