
  

UCHWAŁA NR XXXI/255/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH 

z dnia 5 marca 2021 r. 

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

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej na nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, 

która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość  

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 6c ust. 2 i 3, art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k  

ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439; z 2019 r. poz. 2020 r.; z 2020 r. poz. 2361) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość 

tej opłaty. 

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  

w § 2, w wysokości 24 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny określa się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w § 2,  to jest trzykrotność stawki § 3. 1 w wysokości 72,00 zł. miesięcznie od 1 mieszkańca. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych 

i odbieranych w sposób selektywny z nieruchomości w części stanowiących nieruchomość niezamieszkałą: 

LP. WIELKOŚĆ POJEMNIKA  W L CENA W ZŁ WIELKOŚĆ WOREK W L CENA W ZŁ 

1. 110 5,82 60 9,09 

2. 120 6,34 80 12,12 

3. 240 12,69 110 16,67 

4. 1100 58,20 120 18,19 

5. 5 000 264,54 140 21,22 

6. 7 000 370,36 160 24,25 

7. 10 000 529,09 240 36,38 

8. 13 000 687,81 300 45,47 

2. Liczba zadeklarowanych pojemników lub worków oraz wysokość ustalonej stawki opłaty za pojemnik 

określa kwotę opłaty, którą zobowiązany właściciel winien uiszczać miesięcznie na rzecz Gminy w terminach 

określonych odrębną uchwałą. 
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§ 5. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny określa się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w § 4. 1 to jest trzykrotności stawki w wysokości: 

 

LP. 

STAWKA W ZŁOTYCH GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE WYPEŁNIA OBOWIĄZKU 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY OKREŚLA SIĘ OPŁATĘ 

PODWYŻSZONĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, 

WIELKOŚĆ POJEMNIKA W L CENA W ZŁ.  WIELKOŚĆ WORKA W L CENA W ZŁ. 

1. 110 17,46 60 27,27 

2. 120 19,02 80 36,36 

3. 240 38,07 110 50,01 

4. 1100 174,60 120 54,57 

5. 5 000 793,62 140 63,66 

6. 7 000 1111,08 160 72,75 

7. 10 000 1587,27 240 109,14 

8. 13 000 2063,43 300 136,41 

§ 6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi 

nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 3. 1 oraz § 4. 1 

niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXX/245/21 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 763). 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Barbara Iwona Iwanicka 
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