
UCHWAŁA Nr XXXIX/207/13
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych i transport 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 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2013 r.  poz.  594) Rada Miejska w Iłży
uchwala co następuje:

 § 1

1. Określa się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy za  świadczenie  usług  w zakresie  odbierania  zmieszanych odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej:

1) za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l             - 25,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 240 l -  40,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 1100 l - 150,00 zł;
4) za kontener KP 5 o pojemności 5000 l - 400,00 zł;
5) za kontener KP 7 o pojemności 7000 l - 900,00 zł;
6) za kontener KP 10 o pojemności 10 000 l - 1200,00 zł;
7) za kontener KP 30 o pojemności 30 000 l - 3600,00 zł.

2. Określa się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy  za  świadczenie  usług  w  zakresie  selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów
komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej:

1) za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l -  12,50 zł;
2) za pojemnik o pojemności 240 l -  20,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 1100 l -  75,00 zł;
4) za kontener KP 5 o pojemności 5000 l -  200,00 zł;
5) za kontener KP 7 o pojemności 7000 l -  400,00 zł;
6) za kontener KP 10 o pojemności 10 000 l -  600,00 zł;
7) za kontener KP 30 o pojemności 30 000 l -  1800,00 zł.

§ 2

Określa się górną stawkę opłaty (brutto) ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego
decyzję Burmistrza Iłży zezwalającą na prowadzenie ww. działalności w wysokości 30,00 zł/m3.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXV/112/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia  23 kwietnia 2012 r. w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz  opróżniania  zbiorników bezodpływowych i  transportu  nieczystości
ciekłych.

  § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Iłży w drodze uchwały określa górne
stawki  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości,  za  usługi  odbierania  odpadów
komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  unieszkodliwiania  nieczystości
ciekłych.

Uchwała określa górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych,  nieobjętych  gminnym  systemem  opłat,  zobowiązanych  do  zawarcia  umowy
z podmiotem upoważnionym na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Iłża.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy Rada Miejska określając górne stawki opłat za ww.
usługi,  stosuje  jednocześnie  niższe  stawki,  jeżeli  odpady  komunalne  są  zbierane  i  odbierane
w  sposób  selektywny.  Zastosowanie  zróżnicowanych  stawek  ma  być  zachętą  ekonomiczną  do
selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości.

Określone  uchwałą  górne  stawki  mają  zastosowanie  do  rozliczeń  w  zawartych  umowach
z upoważnionym Podmiotem do świadczenia usług w zakresie  odbioru odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


