
 
UCHWAŁA Nr XXIX/170/2016 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

 
w sprawie:  określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 w związku z 

art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie 

Bobrzańskim uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, uchwala się stawkę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zróżnicowaną względem liczby mieszkańców zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 

ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 

2. 

 

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

i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca. 

 

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

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  wynosi 17,50 zł 

miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

 

§ 3. Tracą moc uchwały: nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z 

dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/32/2015 w sprawie określenia 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłat, nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 lutego 2015 r. w 

sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty, nr IX/32/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 

29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

§ 5. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Robert Milto  

 

 



Uzasadnienie 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 

1. lutego 2015 r., wprowadziła zmianę polegającą na tym, że stawką podstawową jest stawka 

za odpady zbierane w sposób selektywny. Natomiast jeżeli odpady komunalne nie są 

w sposób selektywny zbierane i odbierane, rada gminy określa wyższe stawki opłaty. 

Nowelizacja ustawy określiła także maksymalną stawkę opłaty, która wynosi, w przypadku 

stawki od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, obecnie 26,80 zł 

miesięcznie/mieszkańca za odpady selektywnie zbierane (2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem) i 53,60 zł miesięcznie/mieszkańca za odpady 

nie zbierane w sposób selektywny (dwukrotna wysokość stawki za selektywnie zbierane). 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni ogłasza 

w pierwszym kwartale każdego roku w drodze obwieszczenia Prezes GUS. Niniejsza uchwała 

porządkuje oraz dostosowuje regulacje prawne obowiązujące na terenie Gminy Nowogród 

Bobrzański i nie zmienia sytuacji finansowej Gminy i jej mieszkańców (utrzymanie stawek na 

poziomie ustalonym w styczniu 2016 r.) 

 

IP 

 

 


