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UCHWALA NR 165IXlXI2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 28 wrzesnia 2020 r. 

w sprawie okreslcnia gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascideli nieruchomosci, kt6rz)' nie S:J 

obowi~li.ni do ponosunia apia I 7,3 gospodarow:mie odpadami komunatn.ymi ns ruez gminy 1..a uslugi 


w lakresie odbierania odpad6w komunalnycb oraz opro:iniania zbiornikow bezodplywowych 

i transportu nieczystosci ciektych. 


Na podslawie art. 18 usc 2 pkt 15. arl. 40 us!. t , art. 41 us!. I USlawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 s3morz'ldzie 
gminnym (I.j. Oz. U. z 2020 r. poz.713) oral art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 wrZeSnia 1996 r. 
o utrzymaniu czysloSci i pom,dku w gminach (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1439). Rada Grniny Now e Miasto 
uchwala. co nastypuje: 

§ l. I. Okresla s i~ game stawki apia I ponoszonych pruz wtaScicieli nieruchomosci, ktor:zy nie S<} 

obowi!lzan i do ponoszenia optal za gospodarowanie odpadami komunalnymi na r2.eCZ Gminy Nowe Miaslo, za 

us/ugi odbierania odpad6w komunalnych, kt6re s!J zbierane i odbierane w spos6b selektywny , w wysokosc i: 

I) za jednokrolny odbi6r pojemnika 0 pojemnoScI 120 lilrow - 28,00 zl; 

2) za jedno krolnY odbi6r pojemnika 0 pojemnoki 240 li(row - 43,00 zl; 

3) zajednokrotny odbi6r pojemnika 0 pojemnosci 1100 litrow - 120,0021. 

2. OkreSla sly wytsze g6me stawki oplal ponoszonych przez wlaScicieli nieruchomosci, ktor2)' nie s,! 
obow i!Jzani do ponoszenia opiat za gospoda rowanle odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Nowe M iaslo, za 
uslugi odbiel1l.nia odpadow komunalnych, jeieli nie Sl} zbicrane i odbierane w spos6b selektywny, 
w wysokosci: 

1) zajednokrotny odbi6r pojemnika 0 pojemnosci 120 litrow - 56,00 z/; 

2) za jednokrolny odbior pojemnika °pojemnoSci 240 li(cow - 86,00 zl; 

) za jednokrotny odbi6r pojem nika 0 pojemnoSci 1J00 litr6w - 240,00 zl. 

§ 2. Okrd la siy g6rnq slawky op/aly ponoszonej pI"'lez wlascicieli nieruchomosci za uslugi opr6i:niaoia 
zbiomi k6w bezodplywowych i transportu nieczysloSci cicktych na le renie Gminy Nowe Miasto w wysokoSci 
28,00 zi za 1m). 

§ 3. Wykonanie uch waly powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe Miaslo. 

§ 4. Traci moe Uchwala Nr 150/XXYI12013 Rady Gmi ny Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie 
okres lenia g6mych stawek. oplat ponoszonych przez wlascicieli nie ruc.homoSci za uslugi w zakresie odbierania 
odpad6w komunalnych oraz opr6zniana zbiomik6w bezodplywowych i lransponu ni eczyslosci cieklych 
(Dz. U. Woj. Maz.z20lJ r. poz. ))65). 

§ 5. Uchwa/a wchodzi w zyc.ie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz«rdowym 
Wojew6dzlwa Malowieckiego. 
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