
Uchwała Nr VII/34/2015
Rady Gminy Sobków
z dnia 27 marca 2015r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 L, poz. 594 z późno zm.) oraz art. 6
ust.2 i ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późno zm.), Rada Gminy w Sobkowie uchwala, co
następuje:

~1
l. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
za usługi w zakresie odbierania od nich odpadów komunalnych.

~2
l. Ustala się stawkę opłaty za usługi w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny miesięcznie w wysokości:
l) 12,00 zł za pojemnik 120 l,
2) 24,00 zł za pojemnik 240 l,
3) 100,00 zł za pojemnik 1100 l,
4) 330,00 zł za pojemnik 7 000 l.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za usługi w zakresie zbierania i odbierania odpadów
komunalnych w sposób nieselektywny miesięcznie w wysokości:
l) 24,00 zł za pojemnik 120 l,
2) 48,00 zł za pojemnik 240 l,
3) 204,00 zł za pojemnik 1100 l,
4) 960,00 zł za pojemnik 7000 l.

~3
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości
za l m3 do 25,00 zł (brutto).

~4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.
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~5

Traci moc uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych.

~6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od I kwietnia 2015 r.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr V1I/34/2015
Rady Gminy Sobków
z dnia 27 marca2015 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późnozm.) zmienionej na podstawie art.! pkt.8
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 87), która weszła w życie
w dniu l lutego 2015 r. Rada Gminy ma obowiązek ustalić górne stawki 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 opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 6 ustA w/w ustawy Rada Gminy w Sokowie określąjąc górne stawki tych
opłat stosuje wyższe stawki, jeśli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
Przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi
w pojemniku o określonej pojemności.
Przedmiotowa uchwała określa stawki maksymalne, które przedsiębiorca świadczący usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobków, nie będzie mógł przekroczyć za
wykonaną usługę.
Takie ustalenie maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych wprowadza możliwość
ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na terenie Gminy Sobków. Właściciele
nieruchomości korzystający z usług różnych przedsiębiorców, będą ponosić z tego tytułu
opłaty nie różniące się od siebie w znaczący sposób, przy jednoczesnym zachowaniu jakości
świadczeń.

Podjęcieuchwałyzapewnirealizacjęzadańwynikającychz ustawy.
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