
UCHWAŁA NR XXVI/133/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391) ) oraz art. 9 ustawy 
z 5.07.2001r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz.1050 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1. 

Ustala się górną stawkę opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w wysokości 136 zł brutto za 1 m3 odpadów niesegregowanych, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. 

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się stawkę 
w wysokości 108 brutto zł za 1 m3 . 

§ 3. 

Ustala się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w wysokości 70 zł brutto za 1 m3 ścieków. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląskim. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/133/12

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) zobowiązała Gminy do określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, a także wprowadzenia niższych stawek maksymalnych gdy odpady 
komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Górne stawki opłat stosuje się do wydania, 
z urzędu, decyzji wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub którzy nie zawarli umowy korzystania z usług podmiotów 
posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski . Podmioty gospodarcze działające na 
terenie Gminy Gryfów Śląski zobowiązane są do stosowania opłat nie wyższych niż określone 
w Uchwale. Przedłożony projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych uwzględnia stawki w zakresie : 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie: - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niesegregowanych; - niższe stawki gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny (art 6 pkt. 4); - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
od właścicieli nieruchomości . 
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