
w spraWle: ustalenia gornych oplat ponoszonych przez wlascicieli 
nieruchomosci za zakresie odbierania odpadow komunalnych 
oraz oprozniania zbiorniko bezodplywowych 

z dnia 7 utego 2019 r. 

uslugi 

Slubice 

' 

Uchwala Nr V.33.2019 

Rady G iny Slubice 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz(j.dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 e zm. l ) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu ezysto ei i porz(j.dku w gminaeh (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1454 ze zm.2) Rada Gminy Slubice u hwala, co nastcrpuje: 

§ 1 
1. 	 Ustala siy go me stawki oplat za wyw' z odpadow komunalnyeh stalyeh z terenu Gminy 

Slubiee: 
1) segregacja u zrodla: 

a) za oproznianie pojemnika 120 I - za wywoz 1 pojemnika 50,00 zl brutto 
b) za oproznianie pojemnika 240 I - za wywoz 1 pojemnika 90,00 zl brutto 
e) za oproznianie pojemnika 1100 I - za wywoz 1 pojemnika 190,00 zl brutto 
2) bez segregacji u zrodla: 

a) za oproznianie pojemnika 120 I - za wywoz 1 pojemnika 60,00 zl brutto 
b) za oproznianie pojemnika 240 I - za wywoz 1 pojemnika 100,00 zl brutto 
e) za oproznianie pojemnika 1100 I - za wywoz 1 pojemnika 200,00 zl brutto 
d) za oproznianie pojemnika KP-7 (t a 1 tony zawartosei) - za wywoz 1 pojemnika 

750,00 zl brutto 	 I 
2. 	 Ustala siy gom(j. stawky za oprozr ianie zbiomikow bezodplywowyeh i transport 

nieezystosei eieklyeh z terenu G:p1iny Slubiee, dla seiekow soejalno-bytowyeh 
dowozonyeh do oezyszezalni seiekow fw Slubieaeh, w wysokosei 40,00 zlll m3 brutto. 

§2 
Wykonanie uehwaly powierza siy Wojto i Gminy Slubiee. 

§3 
Traei moe uehwala Nr XXXIV.20l.20 8 Rady Gminy Slubiee z dnia 7 lutego 2018 roku 
w sprawie ustalenia gomyeh stawek 0 lat ponoszonyeh przez wlaseieieli nieruehomosei 
za uslugi w zakresie odbierania odp dow komunalnyeh oraz oprozniania zbiomikow 
bezodplywowyeh. 

§4 
Uehwala wehodzi w zyeie po uplywe 14 dni od daty 0publikowania w Dzienniku 
Urzydowym Wojewodztwa Mazowieekie~o. 

I § 5 
Uehwala podlega wywieszeniu na t liey ogloszen Urzydu Gminy 
udostypnieniu sohysom Gminy Slubice. 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 ., poz. l 000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2~lmyom
2 Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 2018 r., poz. 1629. 

http:XXXIV.20l.20


Zenon Januszewski 

UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzdnia 1996 roku 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 L, 1289 ze zm.) Rada Gminy 

okresla, w drodze uchwaIy, g6me stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 

za uslugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych stalych w przypadkach, w kt6rych 

wlasciciele nie majq obowiqzku ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy, i cieklych. 

G6me stawki oplat za wyw6z odpad6w komunalnych stalych oraz za opr6znianie 

zbiomik6w bezodplywowych i transport nieczystosci cieklych dla sciek6w socjalno

bytowych dowozonych do oczyszczalni sciek6w w Slubicach z terenu Gmi Slubice 

podniesiono relatywnie do wzrostu koszt6w zwiqzanych z gospodarkq odpada 


