
     UCHWAŁA NR XV/87/2011

RADY GMINY GAĆ

   z dnia  29  września 2011 roku 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.  7 ust.1 pkt 3,  art.  18 ust.2  pkt  15 i  art.40 ust.  1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 
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 zmianami) 

Rada Gminy Gać uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości:

1) Odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka o objętości 110 l w wysokości 
18,00 zł( brutto) 

2) Odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o objętości 660 l w wysokości  142,00 
zł(brutto)

3) Odbiór  odpadów  komunalnych  z  pojemnika  o  objętości   1100  l  w  wysokości 
260,00 zł (brutto).

  2.  Ustala  się  górne  stawki  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości   za  usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 70,00 zł. ( brutto) za 1 m3.

§2. Górna stawka opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych określona w §1 obniża 
się o 20% jeżeli właściciel nieruchomości gromadzi odpady w sposób selektywny.

§ 3.Przez właścicieli nieruchomości, określonych w §1 rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowniku, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

§4. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający  odbiór w odrębnych 
pojemnikach lub workach:

1) Odpadów papierowych i kartonowych,

2) Odpadów z tworzyw sztucznych



3) Odpadów metalowych

4) Pozostałych odpadów.

§5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§6. Traci moc uchwała Nr  143/XXV/2009 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2009 roku 
w sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości 
za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych,  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych oraz  transportu nieczystości ciekłych. 

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 



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

projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.

 Uzasadnienie  do  uchwały  nr  ……….Rady  Gminy  w  Gaci   z  dnia  …………  r. 

w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. Do kompetencji Rady Gminy zgodnie z art.6 ust 2 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 

zm.) należy określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów komunalnych oraz  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych.  Ponadto  zgodnie  z  art.6  ust  4  w/w 

ustawy Rada Gminy określa niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. Przedłożona uchwała określa w/w stawki opłat. Konieczność zmiany 

górnych  stawek  wynika  ze  wzrostu  opłat  za  świadczenie  przez  przedsiębiorców  usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych. Górne  stawki  opłat  będą 

stosowane  (zgodnie  z  art.  6  ust  7  pkt  2  w/w  ustawy)  w  przypadku,  gdy  właściciel 

nieruchomości nie zawrze umowy na wykonanie w/w usług. W tym przypadku Gmina jest 

obowiązana zorganizować odbieranie  odpadów komunalnych  oraz opróżnianie  zbiorników 

bezodpływowych  od  tych właścicieli  na  podstawie  stosownej  decyzji,  w  której  nałożony 

zostanie  obowiązek  wnoszenia  przez  nich  opłaty  z  tego  tytułu  wyliczonej  w  oparciu 

o uchwalone górne stawki. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 



 

 


