
UCHWAŁA Nr XXI.0007.174.2013 

Rady Gminy w Siennicy                                                                                                             

z dnia 7 lutego  2013 r. 

 

w sprawie: ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne na składowisku w Siennicy. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca     1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) - Rada Gminy w Siennicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się opłatę za przyjęcie 1 Mg (tona) odpadów na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne na składowisku w Siennicy w wysokości : 

 

Kod odpadu Rodzaj Opłata ( zł) 

19 12 12 

Inne odpady ( w tym 

zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 

140,00 

19 12 09 
Minerały ( np. piasek, 

kamienie) 
100,00 

 

§ 2. 

Do opłat wymienionych w § 1 należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty 

 

 

 



UZASADNIENIE  do uchwały Nr XXI.0007.174.2013 

Rady Gminy w Siennicy  z dnia 7 lutego  2013 r. 

 

 

              Wójt Gminy Siennica posiada decyzję wydaną przez Starostę Powiatu Mińskiego na 

prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów  na terenie gminnego 

składowiska odpadów w Siennicy. Termin obowiązywania tej decyzji przypada na dzień 

31.12.2014 r.  Ze względu na brak możliwości przyjęcia do unieszkodliwienia na składowisku 

dostatecznej ilości odpadów pochodzących z terenu Gminy Siennica, umożliwiającej 

dopełnienia kwatery składowiska przed jego rekultywacją w ( czyli w terminie do 

31.12.2014r .), istnieje możliwość dostarczenia ich przez pomioty zewnętrzne zajmujące się 

gospodarką odpadami. W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia cen za 

przyjęcie odpadów na Gminne składowisko odpadów  w Siennicy. 

Zgodnie z art. 4 ust.1, pkt.2  ustawy o gospodarce komunalnej jeżeli przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

            Proponowana wysokości opłat za przyjmowane odpady pozwoli na uzyskanie 

środków finansowych, które przeznaczone zostaną na funkcjonowanie składowiska tj. na 

comiesięczne koszty związane z zarządzaniem składowiskiem, opłaty za energią elektryczną, 

odprowadzane ścieki i wody opadowe, oraz uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu 

Marszałkowskiego. Kwota pozostała po odjęciu kosztów związanych z funkcjonowaniem 

składowiska,   przeznaczona zostanie na dofinansowanie działań związanych z procesem jego 

rekultywacji. 

 Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 


