
UCHWAŁA NR III/12/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r., poz 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  (Dz.U. z 2018r., poz. 1454) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala sie górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:

1. za odbiór 1m3 niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 200,00 zł netto,

2. za odbiór 1m3 odpadów komunalnych zbieranych w sposób seletywny w wysokości 180,00 zł netto

§ 2. Ustala się górna stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 30,56 zł netto na 1m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. Traci moc uchwała XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnosląskiego, z mocą obowiązywania od 1stycznia 2019r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie została zaproponowana zmiana

górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych niesegregowanych i odpadów zbieranych w sposób

selektywny a także stawki za 1m3 odbiór i transport nieczystości ciekłych.

Obecnie obowiązujące ceny za wywóz nieczystości stałych są na poziomie górnych stawek ustalonych

Uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXIV/303/13 z dnia 29 maja 2013r. i są one niższe niż

wynikajace z kalkulacji.

Po przeprowadzeniu analizy kosztów poniesionych w 2018r. wykazano konieczność podwyżki stawki za

odbiór i transpot nieczystości ciekłych .
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