
 

 

UCHWAŁA NR 223/XXVIII/20 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska 

w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne ustala się następujące stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 

o określonej pojemności: 

1) pojemnik 60 l – 3,17 zł, 

2) pojemnik 110 l – 5,82 zł, 

3) pojemnik 120 l – 6,34 zł, 

4) pojemnik 240 l – 12,69 zł, 

5) pojemnik 550 l – 29,10 zł, 

6) pojemnik 660 l – 34,92 zł, 

7) pojemnik 770 l – 40,74 zł, 

8) pojemnik 1100 l – 58,20 zł, 

9) pojemnik 6000 l – 317,45 zł, 

10) pojemnik 7000 l – 370,36 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, która wynosi: 

1) pojemnik 60 l – 12,68 zł, 

2) pojemnik 110 l – 23,28 zł, 

3) pojemnik 120 l – 25,36 zł, 

4) pojemnik 240 l – 50,76 zł, 

5) pojemnik 550 l – 116,40 zł, 

6) pojemnik 660 l – 139,68 zł, 
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7) pojemnik 770 l – 162,96 zł, 

8) pojemnik 1100 l – 232,80 zł, 

9) pojemnik 6000 l – 1269,80 zł, 

10) pojemnik 7000 l – 1481,44 zł. 

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników 

zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik  ustalonej w § 1 niniejszej 

uchwały. 

2. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałej i w części 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i opłaty 

stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących w części tej nieruchomość i stawki określonej 

w odrębnej uchwale. 

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3 określa odrębna uchwała. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 246/XXXI/13 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. 2013.1807). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Behan 
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