
UCHWAŁA NR 78/XV/2020 
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i 3b, art. 6k ust. 1  i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ) Rada Gminy 
Szulborze Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Dokonuje się wyboru w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 uchwały. 

§ 2.  

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 
12 zł od jednego mieszkańca. 

2. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów                       
komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w  wysokości 
24 zł 

3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1 zł miesięcznie od stawki obowiazującej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od jednego mieszkańca. 

§ 3.  

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 168,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 336,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć 
złotych 00/100). 

§ 4.  

Traci moc uchwała nr 71/XIV/2020 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 12368). 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzieniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym        
Województwa Mazowieckiego.. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

mgr Aneta Niemira 
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