UCHWAŁA NR LIII/646/2022

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) , art. 6j ust. 1, 3, 4 i art. 6k
ust. 1, 2, 2a, 3, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość i stawki opłaty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej
liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3.
§ 2.
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy
odpady są zbierane w sposób selektywny, która dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
wynosi 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100) miesięcznie od mieszkańca.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, która dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynosi 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100) miesięcznie od
mieszkańca.
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§ 3.
1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik
lub worek z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) 5,00 zł za worek lub pojemnik o pojemności 120 l,
2) 10,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
3) 46,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
4) 294,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l,
5) 375,00 zł za pojemnik o pojemności 9000 l,
6) 420,00 zł za pojemnik o pojemności 10000 l,
7) 63,00 zł za pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 l,
8) 105,00 za pojemnik typu dzwon/siatka o pojemności 2500l.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pojemnik lub worek, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne,
w przypadku niewypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny, w wysokości stanowiącej dwukrotność stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi o których mowa w ust.1tj.:
1) 10,00 zł za worek lub pojemnik o pojemności 120 l,
2) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
3) 92,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
4) 588,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l,
5) 750,00 zł za pojemnik o pojemności 9000 l,
6) 840,00 zł za pojemnik o pojemności 10000 l,
7) 126,00 zł za pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 l,
8) 210,00 zł za pojemnik typu dzwon o pojemności 2500 l.
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§ 4.
Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
(tzw. nieruchomości mieszane), stanowi sumę opłat obliczanych zgodnie z § 2 i 3.
§ 5.
1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
2. Wysokość zwolnienia o którym mowa w ust.1 wynosi 1,00 zł od osoby zamieszkałej na danej
nieruchomości.
3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1744).
4. Wysokość zwolnienia o którym mowa w ust. 3 wynosi 1,00 zł od członka rodziny
wielodzietnej zamieszkałej na danej nieruchomości.
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XVIII/201/2019 w Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
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§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stalowej Woli
Stanisław Sobieraj
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