
Uchwała nr XXVII/199/2012 
 

Rady Gminy Wierzbica 

z dnia 30 listopada 2012r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są  obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości 
ciekłych 

 
 Na podstawie     art. 6 ust. 2 i 4  ustawy     z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach   (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) Rada 
Gminy Wierzbica uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz którzy pozbywają się             
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych  w wysokości brutto: 
1) odbieranie odpadów komunalnych – 130 , 00 zł/m3 

2)opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 50, 00 zł/m3 

2. W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny górne stawki 
opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wynoszą brutto 90, 00 zł /m3. 

 
§ 2. 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 

 

 

 
 
 
 



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

 

 Nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)  art. 6c  ust 1  nakłada na gminę 
obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych rada gminy 
moŜe w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Biorąc pod uwagę powyŜszy zapis Gmina 
Wierzbica  zadecydowała Ŝe obejmie systemem gospodarki odpadami nieruchomości 
zamieszkałe. W związku z powyŜszym zgodnie z art 6 w/w ustawy gmina w stosunku do 
właścicieli nieruchomości którzy nie są  obowiązani do ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy musi określic górne stawki oplat 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych. W przypadku gdy odpady sa zbierane 
i odbierane w sposób selektywny naleŜy wprowadzić niŜsze stawki. Podmioty świadczace 
usługi na terenie Gminy Wierzbica obowiązane są do stosowania opłat nie wyŜszych niŜ 
ustalonych w uchwale.   
 


