UCHWAŁA NR XXIX/180/12
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są
zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(j.t.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:
1) 20,00 zł zaodbiór jednego pojemnika o pojemności 110l,
2) 88,00 zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 1100l.
2. Do stawek określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) należy doliczyć VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości:
1) 15,00 zł zaodbiór jednego pojemnika o pojemności 110l,
2) 66,00 zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 1100l.
2. Do stawek określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) należy doliczyć VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały nie obejmują kosztów wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 4. 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł za 1m3
nieczystości ciekłych.
2. Do stawki określonej w ust. 1 należy doliczyć VAT w aktualnie obowiązujące wysokości.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LXV/474/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 października 2010r. w sprawie:
określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Duszniki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (j.t: Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.).
Nowelizacja ustawy wprowadza zasadnicze zmiany w obecnie obowiązującym systemie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obowiązek ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynika z zapisu art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. z 2005r. Dz.U. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). W związku
ze zmianą m.in. ust. 1 w art. 6, zmieniło się określenie właścicieli nieruchomości odnośnie odbierania odpadów
komunalnych. Jeśli chodzi o określenie górnych stawek opłat, których dotyczy niniejsza uchwała, ustalane są
one, jako ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Górne stawki opłat określają maksymalny poziom
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Górne stawki opłat mają być
instrumentem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem cen usług i nie można ich traktować jako
wskazania do stosowania określonych w uchwale stawek.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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