
 
 

UCHWAŁA III/14/2018 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 13 grudnia 2018 roku 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2018 r., poz.994,z późn. zm.) oraz art.6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, art.6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a 

oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 

Dz.U. 2018 r.,poz. 1454 z późn. zm.) 

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały. 

 

 § 2 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

 

•12, 00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby, 

 

•8, 00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym 

stawka dotyczy osoby 5 i kolejnej. 

 

2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

 

•20, 00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby, 

 

•16, 00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym 

stawka dotyczy osoby 5 i kolejnej. 

 

 

 

 



§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście 

nad Pilicą. 

 

§ 4 
Traci moc uchwała NR XLVII/295/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 

z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 

z dnia 13 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty 
 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze 

uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż 

jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. 

Wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest 

wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na co wpływ 

mają: wzrost opłaty środowiskowej, podwyżka w cenach paliwa, energii, płacy 

minimalnej, przyjęcia odpadów do odzysku oraz unieszkodliwienia w instalacjach. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 

 


