RADY GMINY POPIELOW
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie okreslenia gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za ushigi
w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu
nieczystosci cieklych na terenie Gminy Popielow
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 oraz art.40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajizie gminnym (Dz.
U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 1
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281)oraz art. 6 ust. 2 i ust.
4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008, z 2006*r. Nr 144, poz. 104, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.
753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 201 1 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr
230, poz. 1373), Rada Gminy Popielow uchwala co nast^puje:

§1.
Okresla si? gorne stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania
odpadow komunalnych niesegregowanych z pojemnikow shizajiych do ich gromadzenia w wysokosci:
1) za jednokrotne odebranie odpadow z jednego pojemnika, zwane w dalszej cze_sci uchwaly ,,za pojemnik" - 80
dm 3 -21,60zl
2) za pojemnik 1 10 dm3 - 23,76 zl + VAT;
3) za pojemnik 120 dm3 - 24,84 zl +VAT;
4) za pojemnik 240 dm3 - 41 ,40 zl +VAT;
5) za pojemnik 1 1 00 dm3 - 92,25 zl + VAT.

§2.
Okresla si? gorne stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania
odpadow komunalnych, w przypadku gdy odpady komunalne sa^ zbierane i odbierane w sposob selektywny
w wysokosci:
1) dla odpadow opakowaniowych: szklo, papier i makulatura, tworzywa sztuczne za jednokrotne odebranie
selektywnie zebranych odpadow do kompletu workow sluzajiych do ich gromadzenia o pojemnosci do 120
dm 3 - 1 0,00 zl + VAT
2) dla odpadow opakowaniowych ze szkla za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadow do
pojemnikow zielonych sluzajiych do ich gromadzenia o pojemnosci 120 dm3 - 8,00 zl + VAT
3) dla odpadow opakowaniowych: papier i makulatura, tworzywa sztuczne za jednokrotne odebranie selektywnie
zebranych odpadow do pojemnikow z zoh\^ przeznaczonych do ich gromadzenia o pojemnosci 240
dm 3 -10,OOzl
4) dla odpadow komunalnych pozostalych po segregowaniu, za jednokrotne odebranie tych odpadow
z pojemnikow sluza^cych do ich gromadzenia:
a) za pojemnik 80 dm3 - 12,42 zl + VAT;
b) za pojemnik 110 dm3 - 14,70 zl + VAT;
c) za pojemnik 120 dm3 - 15,50 zl + VAT;
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d) za pojemnik 240 dm3 - 29,00 zl + VAT;
e) za pojemnik 1100 dm3 - 64,50 zt + VAT.
§3.

Okresla sie_ gorne stawki oplat za uslugi w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu
nieczystosci ciekiych w wysokosci:23,00 zi + VAT za 1m3.
§4.
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Popielow.
§5.
Traci moc uchwala Nr XXXV/241/2009 Rady Gminy Popielow z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia
gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieii nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadow
komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczy
§6.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa
Opolskiego.

Dionizy Duszynski

Uzasadnienie
Zgodnie zart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) rada gminy ustala gorne stawki oplat ponoszonych przez wlascicieii nieruchomosci za
uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych
i transportu nieczystosci ciekiych. Koniecznosc zmiany gornych stawek za ustugi w zakresie zbierania i odbierania
odpadow selektywnie zebranych wynika z wprowadzenia w2011 r. na terenie Gminy Popielow mozliwosci
gromadzenia odpadow opakowaniowych wspecjalnych pojemnikach z zolta^ klapa^ opoj. 240 dm3 ipojemnika
zielonego o pojemnosci 120 dm3. Z kolei zmiana gornych stawek za oproznianie zbiornikow bezodplywowych
i transportu nieczystosci ciekiych wynika z analizy kosztow eksploatacji oczyszczalni sciekow. Okreslone
w uchwale gorne stawki oplat sq. najwyzszymi stawkami jakie podmioty prowadza_ce dzialalnosc w tym zakresie
moga^umiescicw cennikuoplat zaswoje uslugi. W praktyce, okreslone w uchwale gorne stawki oplat beda_
stosowane (zgodnie z art. 6 ust. 7 pkt 2 w/w ustawy) jedynie w przypadku gdy wlasciciele nieruchomosci nie
zawarli umow na wykonanie w/w uslug. W takim przypadku Gmina sama be,dzie organizowac oproznianie
zbiornikow bezodplywowych od tych wlascicieii, na podstawie stosownej decyzji, w ktorej nalozony zostanie
obowiajzek wnoszenia przez nich oplaty z tego tytuhi, wyliczonej w oparciu o uchwaione gorne stawki.
Natomiast wlasciciele nieruchomosci, ktorzy posiadaja_ umowy na uslugi w zakresie odbierania odpadow
komunalnych i oprozniania zbiornikow bezodplywowych ze swoich nieruchomosci uiszczaja. oplaty za te ustugi
wwysokosci ustalonej indywidualnie zkonkretnym przedsi§biorca^. Uchwala jest aktem prawa miejscowego
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa Opolskiego oraz wchodzi w zycie po uplywie 14
dni od daty ogloszenia.
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