UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w 2011 roku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.), art.
6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr.236,
poz. 2008) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów
komunalnych ponoszoną przez gospodarstwa domowe gminy Gnojno w wysokości 2,00 zł miesięcznie od
każdej osoby zameldowanej w danej nieruchomości.
2. Ustala się górną stawkę opłaty za odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych ponoszoną
przez:
- punkty sprzedaży art. spożywczych i przemysłowych , których właściciele mają stałe zameldowanie na
terenie gminy Gnojno oraz mają podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z gospodarstwa
domowego - 10,00 zł miesięcznie,
- od pozostałych punktów - 20,00 zł miesięcznie.
3. Do stawek, o których mowa w ust. 1 i 2 należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości
8%.
§ 2. Ilość osób w gospodarstwie domowym ustala się na podstawie danych z ewidencji ludności
posiadanych przez gminę.
§ 3. 1. Wszystkie gospodarstwa domowe oraz inne podmioty gromadzące odpady stałe, ponoszą opłaty
za ich składowanie na podstawie zawartej umowy korzystania z usług, wykonywanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej będącym gminną jednostką organizacyjną, posiadającą zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Opłaty wymienione w §1 będzie pobierał Zakład Gospodarki Komunalnej w okresach kwartalnych po
uprzednim wystawieniu faktury VAT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI /116/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie
ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy określenie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest wzrostem kosztów utrzymania składowiska odpadów
komunalnych, spowodowanych między innymi wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska.
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