
  

UCHWAŁA NR XXXIII/363/2021 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2, ust. 2a pkt 1 pkt 5, 

ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439, poz. 2361, Dz.U. z 2019 r., poz. 2020) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 3. Otrzymuje następujące brzmienie: 

1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne stawka opłaty za worek/pojemnik o określonej pojemności wynosi:; 

a) pojemnik 60 litrów – 3,30 zł; 

b) pojemnik 80 litrów – 4,40 zł; 

c) pojemnik 110 litrów – 6,10 zł; 

d) pojemnik 120 litrów – 6,60 zł; 

e) pojemnik 140 litrów – 7,80 zł; 

f) pojemnik 240 litrów – 13,30 zł; 

g) pojemnik 360 litrów – 20,00 zł; 

h) pojemnik 1100 litrów – 61,40 zł; 

i) pojemnik 7000 litrów (Kp7) – 390,70 zł; 

j) worek 80 litrów – 12,70 zł; 

k) worek 100 litrów – 15,90 zł; 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za worek/pojemnik, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

a) pojemnik 60 litrów – 9,90 zł; 

b) pojemnik 80 litrów – 13,20 zł; 

c) pojemnik 110 litrów – 18,30 zł; 

d) pojemnik 120 litrów – 19,80 zł; 
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e) pojemnik 140 litrów – 23,40 zł; 

f) pojemnik 240 litrów – 39,90 zł; 

g) pojemnik 360 litrów – 60,00 zł; 

h) pojemnik 1100 litrów – 184,20 zł; 

i) pojemnik 7000 litrów (Kp7) – 1 172,10 zł; 

j) worek 80 litrów – 38,10 zł; 

k) worek 100 litrów – 47,70 zł; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 czerwca 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie 

Alicja Dobrowolska 
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