Uchwała nr     /2007
Rady Gminy  Pacanów
Z dnia 23 sierpnia 2007 roku

W sprawie górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości  za usługi  w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 



Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 art. 40 ust.1 art. 41 ust 1. i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami) oraz art. 6  ust.2 i 4 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku  nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) i § 9 ust 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005 r. nr XLI/214/05 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie Gminy Pacanów  ( Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2006 r. nr 21 poz. 336 z późniejszą zmianą ) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1

Określa się górne stawki  opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości  za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych podanych  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Określone stawki netto należy powiększyć o obowiązujący podatek VAT.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.















Załącznik nr 1 
Do uchwały nr
Rady Gminy Pacanów 
Z dnia


Górne stawki opłat  netto ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości  za usługi  w zakresie odbierania  i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów.


	Określa się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości  za usługi  w zakresie odbierania i unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez uprawniony podmiot:

a/ stałe odpady komunalne usuwane z kontenerów KP-7 ……- 400,00 zł

b/odpady stałe z gospodarstw domowych 
2,00 zł od 1 osoby miesięcznie
4,00 zł od dwóch osób miesięcznie 
6,00 zł od trzech osób i więcej miesięcznie
c/ odpady stałe od podmiotów gospodarczych…… 50 zł miesięcznie 

d/Ciekłe odpady komunalne  usuwane ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
 -za usunięcie i dowóz odpadów ciekłych  do oczyszczalni, za jeden kurs pojazdu specjalistycznego ……………………………………………………………...-80,00 zł
 - za unieszkodliwienie odpadów  ciekłych za 1 m³ ………………………      -  3,00 zł

	Stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwienie stałych odpadów komunalnych jeżeli gromadzone są w sposób selektywny, ustala się  w wysokości równej odpowiednio 50 % stawek ustalonych  w pkt 1. (za stałe odpady  komunalne gromadzone w ten sposób uważa się odpady  z których wydzielono odpady opakowaniowe, biodegradowalne i niebezpieczne)  
















Uzasadnienie do Uchwały nr     /2007
Rady Gminy  Pacanów
Z dnia

W sprawie górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości  za usługi  w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 


Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ).
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez  właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
      a)  odbierania odpadów komunalnych, 
      b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2)  Rada Gminy określając stawki opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
3) Gmina jest obowiązana zorganizować  odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosowane winny być górne stawki opłat określone uchwałą Rady.  
Niniejsza uchwała uwzględnia w/w warunki
 W przypadku, gdy właściciele nieruchomości  nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład gminny lub przedsiębiorcę, gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonanie zastępcze właściciele nieruchomości będą uiszczali opłaty sztywne w wysokości  określonej w niniejszej uchwale. 
 



