UCHWAŁA NR XII-82/11
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.3 i art.6 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr
236, poz. 2008 ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r, nr 97, poz. 1050
z późn. zm.), Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala co następuje:
§1
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych w następujących wysokościach:
1/ odbiór odpadów komunalnych –
pojemnik o poj. 80 litrów
11,95 zł + VAT
pojemnik o poj. 110 -120 litrów
12,63 zł + VAT
pojemnik o poj. 240 litrów
27,16 zł + VAT
pojemnik o poj. 1100 litrów
67,97 zł + VAT
2/ wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego –
3
Do 10 km
18,00 zł/m
3
Powyżej 10 km
23,00 zł/m
W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny stosuje się niższe
stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, w wysokości:
pojemnik o poj. 80 litrów
pojemnik o poj. 110 -120 litrów
pojemnik o poj. 240 litrów
pojemnik o poj. 1100 litrów

-

7,59 zł + VAT
10,05 zł + VAT
20,84 zł + VAT
46,02 zł + VAT

§2
Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości
(pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała NR XLIV-301/10 Rady Gminy
Lasowice Wielkie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
usuwania odpadów z nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE
Poprzednią uchwałę Rady Gminy Lasowice Wielkie NR XLIV-301/10 z dnia 09
listopada 2010r. dotyczącą górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z
nieruchomości należy uaktualnić w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012r.
5% podwyżki opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach. W
związku z tym faktem Rada Gminy powinna uchwalić uaktualnione górne stawki opłat
dla odpadów komunalnych oraz płynnych usuwanych z terenów nieruchomości.

