
Uchwała  Nr XXX/181/2012 
Rady Gminy Nowy Korczyn 

z dnia 19 grudnia 2012r.  
 
w sprawie:  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Nowy Korczyn. 
 

Na podstawie art. 6 k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 391 z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

 
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy 
Korczyn powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale. 
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy 
Korczyn powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby 
pojemników, w którą należy wyposażyć daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   
uchwale. 
 
                                                                       § 2 
 
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w  
   sposób  selektywny  z  terenu  nieruchomości  zamieszkałej  oraz  w  przypadku odpadów  
   zielonych gromadzonych we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej 
   nieruchomości wynosi 4,50 zł. brutto za mieszkańca za jeden miesiąc. 
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w  
     sposób  selektywny z  terenu  nieruchomości  zamieszkałej  bez  gromadzenia  odpadów   
     zielonych  we  własnym  kompostowniku wynosi 6,00 zł. brutto  za  mieszkańca za jeden 
     miesiąc. 
 3. Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  zbieranymi  i  odbieranymi  w  sposób  
     selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej wynosi brutto za pojemnik 120 litrów 
     – 14 zł., za pojemnik – 240 litrów – 28 zł., za pojemnik 1100 litrów – 60 zł. 
   
      
                                                                         § 3  

 
1 . Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi        
w sposób nieselektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej wynosi 11,50 zł brutto 
za mieszkańca za jeden miesiąc. 
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób 
nieselektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej wynosi brutto za pojemnik 120 litrów 
– 20 zł., za pojemnik -240 litrów – 40 zł., za pojemnik 1100 litrów – 100 zł. 
                                     

 §  4 
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

 
 



 
§ 5  

 
Uchwała  wchodzi  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 

 
 



UZASADNIENIE 
 
 
    Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, rada gminy  w  drodze  uchwały  dokonuje  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty. 
Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwałą Nr XXIX/175/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku 
określiła taką metodę, natomiast przedłożony projekt uchwały określa propozycję stawek tej 
opłaty. 
Ustalając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę m.in. : 
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, 
2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty: 
    - odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
    - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
    - obsługi administracyjnej tego systemu, 
4. przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, szczególnie 
    to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 
    Przedstawiony  projekt  uchwały  określa  również  niższe  stawki  opłaty za  gospodarowanie  
 odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny. 
 

 


