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UCHWAŁA Nr XXX/165/2013
RADY GMINY POLICZNA
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.1)) Rada Gminy Policzna uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące górne stawki opłat za odbiór 1 pojemnika odpadów komunalnych:
1) 25,00 zł za pojemnik 120 l odpadów,
2) 40,00 zł za pojemnik 240 l odpadów,
3) 60,00 zł za pojemnik 360l odpadów,
4) 80,00 zł za pojemnik 1100 l odpadów,
5) 120,00 zł za pojemnik 1500 l odpadów,
6) 400,00 zł za kontener KP 5 odpadów,
7) 500,00zł za kontener KP7 odpadów,
8) 80,00 zł za 1 m3 odpadów zgromadzonych luzem.
2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa się
następujące stawki opłat za 1 pojemnik odpadów komunalnych:
1) 15,00 zł za pojemnik 120 l odpadów,
2) 25,00 zł za pojemnik 240 l odpadów,
4) 45,00 zł za pojemnik 360l odpadów,
5) 50,00 zł za pojemnik 1100 l odpadów,
6) 90,00 zł za pojemnik 1500 l odpadów.
2. Określa się następujące górne stawki za odbiór i transport nieczystości ciekłych:
- 30 zł za 1 m3.
3. Do powyższych stawek doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących
przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Policzna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
1)

(zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz.897, z 2012r. poz.951, z 2013r.
poz.21 poz.228)

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Zenon Mazur
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Uzasadnienie
W związku z art 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina
w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, musi określić górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

