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z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz 
określenia stawki opłaty podwyższonej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), 
art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5, ust. 3, art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1439), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1.  
1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, która za odpady komunalne zbierane i odbierane 
w sposób selektywny wynosi za miesiąc: 

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 6,34 zł 
2) za pojemnik o pojemności 240 l - 12,69 zł 
3) za pojemnik o pojemności 800 l - 42,32 zł 
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 58,20 zł 
5)  za pojemnik o pojemności 1500 l - 79,36 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, która za odpady komunalne zbierane i odbierane 
w sposób selektywny wynosi za miesiąc: 

1) za worek o pojemności 120 l - 18,19 zł 
3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi: 
1)  za pojemnik o pojemności 120 l - 25,36 zł 
2)  za pojemnik o pojemności 240 l - 50,76 zł 
3)  za pojemnik o pojemności 800 l - 169,28 zł 
4)  za pojemnik o pojemności 1100 l - 232,80 zł 
5)  za pojemnik o pojemności 1500 l - 317,44 zł. 
6)  za worek o pojemności 120 l - 72,76 zł 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§ 3.  
1. Traci moc uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1638). 
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2. Traci moc uchwała Nr XXVI/327/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2020 r. w ustalenia stawki 
opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 
w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty 
podwyższonej. 

§ 4.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia  2021 roku. 
 
  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Andrzej Rymuza 

Id: 74B78AA7-5055-4407-9853-B29090C8757C. Projekt Strona 2




