
UCHWAŁA NR VIII/51/2009  

RADY GMINY STOSZOWICE  

z dnia 18 listopada 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania, wywozu 

i unieszkodliwienia stałych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 

6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, zarządców,

oraz użytkowników wieczystych za usługi w zakresie usuwania, wywozu i unieszkodliwienia 

stałych odpadów komunalnych 

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie przyjęcia i unieszkodliwienia stałych odpadów komunalnych dowiezionych własnym 

transportem do punktu zbiórki na - 210 zł/ tona netto .  

§ 3. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ,zarządców,

oraz użytkowników wieczystych za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

transportu i unieszkodliwienia nieczystości ciekłych na - 50,00 zł /m3 - netto  

§ 4. Do stawek, o których mowa w §1 ,2 i 3 niniejszej uchwały, będzie doliczany podatek 

VAT w wysokości określonej przez odrębne przepisy.  

§ 5. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości, zarządcy lub użytkownicy wieczyści nie 

udokumentują korzystania z usług podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie 

działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych obowiązek ten przejmie gmina, pobierając opłatę podwyższoną o 100 % 

w stosunku do cen określonych w §1, 2 i 3 niniejszej uchwały.  

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Stoszowice nr I/12/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. 

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania, wywozu 

i unieszkodliwienia stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 

W trosce o stan środowiska , stan sanitarny oraz dbając o porządek i czystość na terenie 

gminy, Rada Gminy działając zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z ust.

6 powołanego przepisu w/w ustawy, gmina jest zobowiązana również zorganizować odbieranie 

odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku gdy 

właściciele nieruchomości nie zawarli stosownych umów. 

a) gromadzonych na terenie posesji w pojemnikach na odpady bądź w workach zakupionych 

w firmie zbierającej odpady na - 105 zł/m3 netto 

b) jeśli odpady zbierane są i transportowane w sposób selektywny, stosowane będą stawki z § 

1.a obniżone o - 50 % 

c) zebrane selektywnie odpady należy deponować w pojemnikach zlokalizowanych na terenie 

gminy w tzw. gniazdach zbiórki selektywnej 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY  

 

Janusz Cendrowicz 
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