
UCHWAŁA NR RG-XXVII/302/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 28 września 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, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), 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 ze zm.) oraz 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny powstającymi 
na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
14,00 zł od mieszkańca. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości trzykrotności stawki, o której mowa w ust. 1, czyli 42,00 zł od mieszkańca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr RG-IX/84/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r., poz. 2073 i poz. 5286). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 listopada 2020 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Uzasadnienie

W związku z przyjęciem wniosków Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia,

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz grupy 3 radnych dot. wysokości

miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14,00 zł

od mieszkańca oraz miesięcznej stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania

odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 42,00 zł od mieszkańca, podjęcie

ninejszej uchwały jest zasadne.
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