
 

 

UCHWAŁA NR XI/105/19 

RADY GMINY BISKUPIEC 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Biskupiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz stosownie do treści art. 6j 

i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Biskupiec uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na 

terenie Gminy Biskupiec, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty w wysokości określonej w § 2. 

§ 2. W nieruchomościach zamieszkanych: 

1)  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny wynosi 20,00 złotych miesięcznie od osoby (dotyczy ona gospodarstw domowych liczących do 

4 osób), przy czym w gospodarstwie domowym liczącym 5 i więcej osób od każdej piątej i kolejnej osoby 

stawka opłaty wynosi 10,00 złotych miesięcznie.  

2)  Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku gromadzenia odpadów w sposób selektywny wynosi 40,00 złotych miesięcznie od 

osoby (dotyczy gospodarstw domowych liczących do 4 osób), przy czym w gospodarstwie domowym 

liczącym 5 i więcej osób od każdej piątej i kolejnej osoby stawka opłaty wynosi 20,00 złotych miesięcznie. 

§ 3. 1.  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za 

jednorazowe opróżnianie pojemnika o określonej niżej pojemności, wynosi: 

1)  do 0,08 m
3
- 4,00 zł 

2)  powyżej 0,08 m
3
 do 0,11 m

3
- 5,00 zł 

3)  powyżej 0,11 m
3
 do  0,12 m

3
- 6,00 zł 

4)  powyżej 0,12 m
3
 do 0,24 m

3
- 14,00 zł 

5)  powyżej 0,24 m
3
 do 1,1 m

3
- 54,00 zł 
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2 . Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jednorazowe opróżnianie 

pojemnika o określonej niżej pojemności, wynosi: 

1)  do 0,08 m
3
- 8,00 zł 

2)  powyżej 0,08 m
3
 do 0,11 m

3
- 10,00 zł 

3)  powyżej 0,11 m
3
 do  0,12 m

3
- 12,00 zł 

4)  powyżej 0,12 m
3
 do 0,24 m

3
- 28,00 zł 

5)  powyżej 0,24 m
3
 do 1,1 m

3
- 108,00 zł 

§ 4. 1.  Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 169,00 zł rocznie.  

2.  Podwyższona stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny wynosi 338,00 zł rocznie. 

§ 5. Traci moc Uchwała II/14/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec.  

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec. 

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 

zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy 

Kazimierz Zalewski 
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