
            

 

Uchwała Nr VI/45/15 

Rady Miejskiej w Nisku 

z dnia  5 marca 2015 r.   

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Nisko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art 6j i art. 6k ust. 1,2,2a i 3 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2013 r, poz. 1399 z 

późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje: 

 § 1.1. Ustala się metodę obliczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w ust. 2 lub ust. 5. 

2.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane          

w sposób selektywny na jednego mieszkańca dla właścicieli  nieruchomości zamieszkałych wynosi : 

1a) 6,00 zł miesięcznie od  mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących   w zabudowie 

jednorodzinnej; 

1b) 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w 

zabudowie jednorodzinnej; 

2a) 5 zł od miesięcznie od  mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkałych w lokalu 

mieszkalnym w budownictwie wielorodzinnym będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, 

spółdzielni mieszkaniowej lub w zasobach gminnych. 

2b) 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkałej w 

lokalu mieszkalnym w budownictwie wielorodzinnym będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, 

spółdzielni mieszkaniowej lub w zasobach gminnych. 

3.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane          

w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których 

powstają odpady komunalne wynosi: 

1) za pojemnik o poj. 110 l w wysokości 20,00 zł.  miesięcznie, 

2).za pojemnik o poj. 120 l w wysokości 20,00 zł.  miesięcznie, 

3)za pojemnik o poj. 240 l w wysokości 40,00 zł.   miesięcznie, 

4)za pojemnik o poj. 660 l w wysokości 120,00 zł.  miesięcznie, 

5)za pojemnik o poj. 1100 l w wysokości 200,00 zł. miesięcznie, 

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku łącznego występowania 

nieruchomości o których mowa w ust. 2 i 3 stanowi sumę opłat według stawek ustalonych w tych 

ustępach 

 

5.Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady 



nie są zbierane w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 15,00 zł  

miesięcznie na mieszkańca w budownictwie jednorodzinnym  i wielorodzinnym. 

6. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady 

nie są zbierane w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez 

mieszkańców, na których powstają odpady komunalne w wysokości:. 

1) 30,00 zł  miesięcznie za pojemnik o poj. 110 l  

2) 30,00 zł  miesięcznie za pojemnik o poj. 120 l;  

3) 60,00 zł  miesięcznie za pojemnik o poj. 240 l.  

4) 180,00 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 660 l 

5) 300,00 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 l 

 

 § 2.Tracą moc uchwały Nr XXVIII/237/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 r           

i nr V/34/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Nisku 


