UCHWAŁA Nr IV/37/07
Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 05 lutego 2007
w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz
nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie
Gminy Wierzbica
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z
2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr
85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495)
Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne stawki za wywóz nieczystości stałych za jeden pojemnik
0,12 m3 w wysokości 12zł
§ 2. Ustala się maksymalne stawki za wywóz 1m3 nieczystości płynnych gromadzonych
w zbiornikach bezodpływowych, obowiązujące w 2007 roku:
1/ dla gospodarstw domowych, w wysokości: 16 zł/1m3
2/ dla pozostałych wytwórców - dostawców nieczystości płynnych pochodzących
z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, w wysokości: 18 zł/1m3
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz.U. Nr. 236 z 2005 r. Poz. 2008) obowiązkiem wszystkich właścicieli
posesji jest zawarcie stosownej umowy na wywóz nieczystości stałych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych. W przypadku gdy właściciele nie udokumentują korzystania
z powyższych usług, obowiązki te przejmuje w trybie wykonania zastępczo gmina
a właściciel posesji zostaje obciążony maksymalnymi stawkami za powyższe usługi zgodnie
z Uchwałą .................. Rady Gminy Wierzbica z dnia .......................................

