
projekt 
UCHWAŁA Nr M!£CSJfó2014 

RADY GMINY SIENNICA 
z dnła ....ZZ..£r.&<Ctz.. 2014 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z 
nieruchomości. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 w 
związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy Siennica uchwala, co następuje: 

Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za odbiór 1 m3nieczystości 
ciekłych w wysokości ,00 zł. 

§ 2 . 
1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 
za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach: 
1) ,00 zł za pojemnik o objętości 120 litrów, 
2) 00 zł za pojemnik o objętości 240 litrów. 
3) ,00 zł za pojemnik o objętości 750 litrów, 
4) ,00 zł za pojemnik o objętości 1100 litrów, 
5) ,00 zł za kontener KP-7 o pojemności 7 m 3 . 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki 
opłat za usługi, ustala się w wysokości: 
1) ,00 zł za pojemnik lub worek o objętości 120 litrów, 
2) ,00 zł za pojemnik o objętości 240 litrów, 
3) ,00 zł za pojemnik o objętości 750 litrów. 

§ 3 . 
Górne stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i 
usług). 

§ 4 . 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 . 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

AGNIES 

radcaj prawny 
Wal/C 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 
Rady Gminy Siennica 

zdnia£LPf. iDAk*. 

Zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Siennica ustala w drodze 
uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych. 
Górne stawki opłat stosowane są w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawrze 
umowy na świadczenie usług w w/w zakresie. W tym przypadku Gmina zobowiązana jest 
zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, na podstawie stosownej decyzji, w której nałożony zostanie 
obowiązek wnoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty z tego tytułu, wyliczonej 
w oparciu o uchwalone górne stawki. Stawki zastosowane w decyzji są stawkami brutto . 
Decyzja wydawana jest na okres 1 roku. W przypadku, gdy właściciel, co najmniej 3 miesiące 
przed upływem daty jej obowiązania, nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, 
przedłużająca ważność dotychczasowej. 
Opłaty uiszczane na mocy tej decyzji stanowią dochód budżetu gminy i podlegają ściąganiu w 
trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów 
ustalono w oparciu o kalkulacje cenowe przedstawione przez firmy świadczące usługi w w/w 
zakresie. Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z w/w ustawy. 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 


