
 
UCHWAŁA nr VII/41/2011 

 RADY GMINY GRODZIEC  
z dnia 21 kwietnia 2011 roku 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Grodziec   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008; ze zm.)  

Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w następujących wysokościach: 
 
1. odbiór odpadów komunalnych  
1) dla pojemników od 60l do 80l – 12,00 zł brutto, 
2) dla pojemników 120l – 15,00 zł brutto 
3) dla pojemników 140l – 17,00 zł brutto 
4) dla pojemników 180l – 22,00 zł brutto 
5) dla pojemników 240l  - 29,00 zł brutto 
6) dla pojemników 360l – 40,00 zł brutto 
7) dla pojemników 1100l – 75,00 zł brutto 
8) KP -7 – 7000l – 310,00 zł brutto  
 
2. opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu 

zlewnego – 25,00 zł za 1 m3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

   Przewodnicząca Rady Gminy 

   Maria Piniecka   



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr VII/41/2011 
Rady Gminy Grodziec 

z dnia 21 kwietnia 2011r. 
 

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Grodziec   
 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                  

i porządku w gminach Rada Gminy określa w drodze Uchwały, górne stawki opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

  Maria Piniecka   

 


