
Projekt IV-22 

Uchwała Nr ……../…../…… 

Rady Miejskiej w Radymnie 

z dnia …………………………………..  r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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. 2018, poz. 994 z późn. zm.] oraz art. 6j ust. 

1 i 3 i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach [t.j. Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.] Rada Miejska w Radymnie uchwala co 

następuje: 

 

§1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki 

opłaty o której mowa w § 3. 

 

§2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów 

zamieszkałych w wysokości: 

1) 15,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku 

zbierania odpadów w sposób selektywny, 

2) 23,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku 

zbierania odpadów w sposób nieselektywny. 

 

§3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

 

1) W przypadku zbierania w sposób selektywny z uwzględnieniem częstotliwości 

pozbywania się odpadów komunalnych określonej w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Radymna: 

 

a) 21,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 40 litrów, 

b) 33,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 60 litrów, 

c) 43,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 80 litrów, 

d) 54,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110/120 litrów, 

e) 108,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów, 

f) 494,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

g) 2600,00 zł miesięcznie za kontener o pojemności 7 m3 . 

 

2) W przypadku zbierania w sposób nieselektywny z uwzględnieniem częstotliwości 

pozbywania się odpadów komunalnych określonej w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Radymna: 

 

a) 26,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 40 litrów, 

b) 40,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 60 litrów, 
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c) 53,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 80 litrów, 

d) 66,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110/120 litrów, 

e) 132,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów, 

f) 600,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

g) 3 100,00 miesięcznie zł za kontener o pojemności 7 m3. 

 

§4.  W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. takich które spełniają 

warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały, stosuje się  zasadę sumowania 

należności zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

§6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 

grudnia 2017 r. r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 72) w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

 

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Radymnie 

 

 

Andrzej Pacek 

 

 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  
 

Zgodnie z art. 6d z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach  Burmistrz Miasta Radymna w IV kwartale 2018 r. dwukrotnie zorganizował przetarg 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Radymna. 

 
Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że najkorzystniejsza złożona oferta, opiewająca 

na kwotę 1 264 828,56 zł brutto/rok była znacznie wyższa niż analogiczna  oferta za rok ubiegły, 
która wynosiła: 899 226,18 zł brutto/rok. 

 
W związku z powyższym obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są  niewystarczające i nie pozwalają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. 
 
 


