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UCHWALA Nr 106/xVIl2016 

RADY GMINY NOWE MlASTO 

z dnia 27 maja 2016 r 

w sprawie okreslenia gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi 

w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz opro:iniania zbiornikow bezodplywowych 

i transportu nieczystosci cieklych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samor~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy uchwala, 

co nastypuje: 

§ 1. 1. Okresla siy gome stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci, gdy odpady komunalne 

s~ zbierane i odbierane w sposob selektywny w nastypuj~cych wysokosciach: 


a) 20,00 zl za jednokrotny odbior pojemnika 120 I, 


b) 30,00 zl zajednokrotny odbior pojemnika 240 I, 


c) 140,00 zl zajednokrotny odbior pojemnika 1100 I, 


d) 280,00zl za jednokrotny odbior pojemnika 25001. 


2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie s'} zbierane i odbierane w sposob selektywny, stosuje siy wyisze 

gome stawki oplat, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 1, wynosz~: 


a) 30,00 zl zajednokrotny odbior pojernnika 120 I, 


b) 50,00 zl zajednokrotny odbior pojemnika 240 I, 


c) 210,00 zl zajednokrotny odbior pojemnika 1100 I, 


d) 420,00zl za jednokrotny odbior pojemnika 2500 I. 


3. Okresla siy gome stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci, za uslugy w zakresie 

opromianie zbiomikow bezodplywowych i transport nieczystosci cieklych w wysokosci 25,00 zl za 1 m3 
• 

§ 2. Traci moc uchwala Rady Gminy w Nowym Miescie Nr 150 XXVII2013 z dnia 7 marca 2013 

roku w sprawie okreslenia gomych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi 

w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz opromiania zbiomikow bezodplywowych i transportu 

nieczystosci cieklych. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 



•j 

Uzasadnienie 


do UCHWALY Nr 106IXVII2016 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 27maja 2016 r. 


w sprawie okreslenia gornycb stawek oplat ponoszonycb przez wlaScicieIi nieruchomosci za uslugi 

w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych 

i transportu nieczystosci cieklych 

W zwiqzku z nowelizacj<l ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz<ldku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r . poz. 250), dokonana ustaw<l z dnia 28 listopada 2014 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu 

czystosci i porz<ldku w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), Rada 

Gminy ustala w drodze uchwaly gome stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 

za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz op rozni ani a zbiomikow 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych. 

Celem podjycia uchwaly jest okreslenie maksymalnych cen uslug w tym zakresie, 

swiadczonych przez przedsiybiorcow. Takie odgome ustalenie maksymalnych stawek oplat za 

uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oproZnianie zbiornikow bezodplywowych 

wprowadza mozliwosc ujednolicenia cen uslug swiadczonych w tym zakresie na terenie Grniny 

Nowe Miasto. Dziyki tej uchwale wlasciciele nieruchomosci korzystaj<lcy z uslug romych 

przedsiybiorcow, byd<l ponosic z tego tytulu oplaty nie romi<lce siy od siebie w znacz<lcy sposob, 

przy jednoczesnym zachowaniu jakosci swiadczen. Dany przedsiybiorca moze regulowac ceny 

swiadczonych przez siebie uslug na podstawie poniesionych kosztow, jednak nie moze on 

przekroczyc gomych stawek oplat okreslonych w uchwale. 

Wprowadzone uchwal<l ujednolicenie cen uslug spowoduje, ze wlasciciele nieruchomosci 

niezamieszkalych, ktorzy nie S<l obowiqzani do ponoszenia oplat na rzecz gminy, zawieraj<lc umowy 

z romymi przedsiybiorcami, byd<l ponosili z tego tytulu zblizone oplaty. 

Rada Gminy ustalaj<lc stawki oplat, 0 ktorych mowa wart. 6 ust. 2 i 4 ustawy stosuje nizsze stawki, 

jezeli odpady komunalne s<l zbierane i odbierane w sposob selektywny. 

Bioqc powyzsze pod uwagy podjycie powyzszej uchwaly jest celowe i uzasadnione. 


