
UCHWAŁA NR XLVI/376/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372[1]) oraz art. 6k i art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a  
oraz ust.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888[2]), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa  w § 2. Dokonuje się 
zróżnicowania stawki opłaty w zależności od rodzaju zabudowy w podziale na nieruchomości 
zabudowane budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomości zabudowane budynkiem 
jednorodzinnym. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca zamieszkującego  
w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 32 zł miesięcznie. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca zamieszkującego 
w zabudowie wielolokalowej w wysokości 24 zł miesięcznie. 

3. W przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 64 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość 
w zabudowie jednorodzinnej oraz 48 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego 
w zabudowie wielolokalowej. 

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 3, w wysokości 8 zł na miesiąc od osoby 
zamieszkującej nieruchomość. 

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustala się ryczałtową roczną 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 190 zł od nieruchomości.  

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 380 zł za rok od nieruchomości. 

§ 6. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości 11 zł za worek 
o pojemności 120 litrów. 

2. W przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 22 zł za worek o pojemności 120 litrów. 
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3. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane), stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2, 
4 i 6. 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Budżetowa oraz Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i obowiązuje od  1 stycznia 2022 roku. 

  
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz.1834 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.1648 
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