
 

 

UCHWAŁA NR 296/XXXIX/21 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 29 września 2021 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  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 zm. Dz. U. poz. 1648) Rada 

Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje: 

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

określa się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności: 

1) 60 l – 12,00, 

2) 110 l – 22,50, 

3) 120 l – 24,50, 

4) 240 l – 49,50, 

5) 550 l – 114,00, 

6) 660 l – 137,00, 

7) 770 l – 160,00, 

8) 1100 l – 201,00, 

9) 6000 l – 1 247,00, 

10) 7000 l – 1 454,00. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za niewypełnianie przez właściciela nieruchomości obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawek ustalonych w § 1. 

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

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

o określonej pojemności zadeklarowaną przez właściciela nieruchomości oraz stawki określonej w § 1 za każdy 

miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Właściciel takiej nieruchomości ma 

obowiązek oszacować ilość odpadów powstających na nieruchomości w ciągu miesiąca wyrażoną w liczbie 

pojemników o określonej pojemności. 
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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 nchwała nr 223/XXVIII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6495). 

§ 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 listopada 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Behan 
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