
UCHWALA NR 1211XIW2020 

RADY GMfNY NOWE MlASTO 


z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru melody ustaleuia opb ty Ul gospoda row81lie odpadami komunalnyrni na 
nier ucbomo.sciacb zamieszkatycb i usta leoia slawki tej oplaty. 

Na podstaw;e art 18 ust. 2 pkl [5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor'Z<jdzie gmiMym (t.j. Oz. U. 
z 2019 r. paz. 506, z poin. zm.) oraz art. 6k ust. I pkt I , ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i por2'ldku w gminaclt (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Nowe Miaslo uchwala, 
co nast~puje: 

§ 1. Dokonuje s i~ wyboru melody usta[enia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. od 
wlaScicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujll mieszkaTlcY jako iloczyn liczby os6b zamieszkuj'lcych dan,! 
nieruchomosc oraz stawki apiary uSlaionej w § 2 us!. I. 

§ 2. I. USlaJa s i~ miesi~cznlJ slawk~ oplaty za gospodarowanie odpadami komunaloym i od wlaScicieli 
nieruchomo~cj, oa kt6rych zam ieszkujlj mieszkailcy, jete!i odpady sll zbierane i odbierane w spos6b 
selektywny w wysokosci 25,00 zl od osoby zamiesz.kuj<!cej dan<J nieruchomosc. 

2. Ustala si~ podwyi.Szon<! miesiyczn!} stawkty op.taty za gospodarowanie odpadami komuoalnymi od 
wla.scicieli nieruchomosci, na kl6rych zamiesz.kujll mieszkancy. jei.eli wlaSciciel oieruchomosci nie wypelnia 
obowiqzku zbierania odpad6w komuoalnych, w spos6b selektywny w wysokosci 50,00 zl od osoby 
zamieszkuj,!cej danlj ni eruchomosc. 

3. Zwa!nia si~ W cZl(sci z oplary za gospodarowanie odpadami komWlalnymi wla.scicieli nieruchomosci 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi Kompostujllcych bioodpady stanowi<}ce odpady 
komunalne w kompostowniku przydomo\.\l)'m. kt6rzy w dekJaracji 0 wysoKoSci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zadeklarujlb i.e komposruj'l bioodpady w kompostowojku przydomowym, 
w wysokosci 2,00 zl z miesiycznej oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi. 

§ 3. Traci moe Uchwala Nr 36nV/20 19 Rady Gmioy Nowe Miasto z dnia 14 mares 2019 r. w sprawie 
wyboru melody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia slawki lej optaty. 

§ 4. Wykonanie uchwoty powierza sil( W6jtowi Gminy Nowe Miaslo. 

§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu W Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowiecki ego i wchodzi 
w i:ycie z dniem 01 marca 2020 r. 
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