
UCHWAŁA NR XXVIII/155/13
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy – Miasta Sejny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz.951 z 2013 r.poz.21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 : z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, 
Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887; 
z 2012 r. poz. 567: z 2013 r. poz.153), Rada Miasta Sejny uchwala się, 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (liczba 
mieszkańców). 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 
13,00 zł miesięcznie (od mieszkańca). 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie (od mieszkańca).

§ 2. 1. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości 8,00 zł., 

2) o pojemności 110 L- w wysokości 11,00 zł.; 

3) o pojemności 120 L- w wysokości 12,00 zł.; 

4) o pojemności 240 L - w wysokości 18,00 zł; 

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 90,00 zł., 

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 260,00 zł., 

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 310,00 zł, 

8) o pojemności 10 m3 - w wysokości 330,00 zł.,

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik: 

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości 4,00 zł., 

2) o pojemności 110 L- w wysokości 6,00 zł.; 

3) o pojemności 120 L- w wysokości 7,00 zł.; 

4) o pojemności 240 L - w wysokości 12,00 zł.; 

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 60,00 zł., 

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 190,00 zł., 

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 230,00 zł., 

8) o pojemności 10 m3 - w wysokości 290,00 zł., 

9) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: 
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a) z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
selektywnie zbieranego o pojemności: 

- 120 L - w wysokości 3,00 zł., 

- 240L - w wysokości 5,00 zł., 

- 1m3 - w wysokości 16,00 zł., 

- 1,5 m3 - w wysokości 19,00 zł, 

- 3 m3 - w wysokości 22,00 zł.,

b) pojemniki, w tym worki na papier i makulaturę, tworzywa sztuczne i odpady z opakowań 
wielomateriałowych, szkło, metal, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone: 

- 60 L - w wysokości 1,50 zł., 

- 120 L - w wysokości 3,00 zł.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 

2. Traci moc uchwała Nr XXIII/126/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik na terenie gminy – Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Mocarski
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