
 

 

UCHWAŁA NR XIX/218 /2016 

RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie: wyboru metody  ustalenia opłat za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6 k ust. 1, 2 i 3 i art. 6j ust. 2a oraz art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) - Rada Miejska 

w Kańczudze, 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Miasto i Gminę Kańczuga, będzie 

obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej  

i wielolokalowej (bloki) 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wysokości 6,00 zł miesięcznie od 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny 

2. Ustala się wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 

nieruchomość jednorodzinną. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

wielolokalowej (bloki) zlokalizowanych na terenie Miasta Kańczuga w wysokości 11,00 zł miesięcznie, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości wielolokalowej (bloki) zlokalizowanych na terenie Miasta Kańczuga w wysokości 12,00 zł 

miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany. 

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

określonej w §2 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

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

zamieszkują mieszkańcy. 
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3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz 

Miasta i Gminy Kańczuga zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 

przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

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

komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki  

za pojemnik: 

a) o pojemności 120 l – w wysokości 10 zł 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 16 zł 

c) o pojemności 400 l – w wysokości 35 zł 

d) o pojemności 600 l – w wysokości 60 zł 

e) o pojemności 900 l – w wysokości 80 zł 

f) o pojemności 1100 l – w wysokości 100 zł 

g) typu KP7   – w wysokości 400 zł 

2. Od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zmieszane, ustala się wyższe stawki za pojemnik: 

a) o pojemności 120 l – w wysokości 19 zł 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 32 zł 

c) o pojemności 400 l– w wysokości 70 zł 

d) o pojemności 600 l – w wysokości 120 zł 

e) o pojemności 900 l – w wysokości 150 zł 

f) o pojemności 1100 l – w wysokości 180 zł 

g) typu KP7   – w wysokości 800 zł 

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych 

i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z §2 ust. 1 

lub 2 §4 ust. 1 lub 2. 

§ 6. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej 

liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w §4 ust. 1 lub 2. 

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

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

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 listopada 2015 roku  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa  Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należnych od 1 stycznia 2017 r.   

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kańczudze 
 

mgr Dariusz Dudek 
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