
 
 

UCHWAŁA NR VIII/108/2015 
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU  

z dnia  25 maja 2015 roku 

w sprawie  ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności,  uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z poźn.zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399  
z późn. zm.) Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, położonych na terenie Gminy Biecz:  

1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 6 zł 

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 12 zł 

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 52 zł 

4) o pojemności 7 000 litrów – w wysokości 360 zł 

§ 2. 

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Biecz: 

  1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 10 zł 

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 20 zł 

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 90 zł 

4) o pojemności 7 000 litrów – w wysokości 700 zł 

§ 3. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości 
pojemników o określonej pojemności, stawki określonej w §1 lub §2 oraz deklarowanej częstotliwości 
odbioru odpadów w miesiącu. 

 

§ 4 

1. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza. 



§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku. 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                        /-/ Grzegorz Nosal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


