
  

UCHWAŁA NR XIII/141/2020 

RADY GMINY SIEMIATYCZE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej 

opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej i równej 5 osób dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 us. 1. 

2. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w liczbie równej i powyżej 6 osób dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego według stawki określonej w § 2  

ust. 2. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny 

wynosi od jednego mieszkańca 14 zł. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny  

od gospodarstwa domowego wynosi 78 zł. 

§ 3. 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mnieszej i równej 

liczbie 5, w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca. 

2. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie równej i wyższej 

6 w wysokości 6 zł. 

§ 4. 1. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

28 zł od jednego mieszkańca  dla nieruchomości zamieszkałej w liczbie mniejszej i równej 5 za każdy miesiąc 

nie wypełniania obwiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

156 zł od gospodarstwa domowego w liczbie równej i wyższej niż 6, za każdy miesiąc nie wypełniania 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1090



§ 6. Traci moc uchwała Nr V/80/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2019 r. poz. 1882). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Adam Michał Boguszewski 
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