
Uchwała Nr XVII/104/2019 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XVI/91//2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r.   

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1 

oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Niwiska uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVI/91/2019  Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne                        

w wysokości: 

1) za worek o pojemności 120 litrów – 16,90 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 120 litrów – 5,90 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 11,80 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 7 m
3
 – 344,70 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdy 

właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,                  

w wysokości czterokrotnej stawki, tj: 

1) za worek o pojemności 120 litrów – 67,60 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 120 litrów – 23,60 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 47,20 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 216,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 7 m
3
 – 1 378,80 zł. 

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej 

liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

powstających na danej nieruchomości i stawki opłaty ustalonej w ust. 1 lub ust. 2.”; 

 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ustala się od 

właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok: 

1) w wysokości 169,00 zł jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, 

2) w wysokości 676,00 zł jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska. 

 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Róg 


