
UCHWAŁA NR XXIII/145/16
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6  ust. 2, 4, 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Górne stawki opłat za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Somianka, z zastrzeżeniem ust. 3, wynoszą:

a) worek 120 litrów                   - 20,00 zł brutto,

b) pojemnik 120 litrów              - 30,00  zł brutto,

c) pojemnik 240 litrów               - 45,00 zł brutto,

d) pojemnik 1100 litrów             - 80,00 zł brutto,

e) kontener KP 7                         - 550,00 zł brutto,

f) kontener KP 10                       - 700,00 zł brutto,

2. Górne stawki opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Somianka, z zastrzeżeniem ust. 4, wynoszą:

a) worek 120 litrów                    - 16,00 zł brutto,

b) pojemnik 120 litrów              - 22,00 zł brutto,

c) pojemnik 240 litrów              -  33,00 zł brutto,

d) pojemnik 1100 litrów            -  65,00 zł brutto,

e) kontener KP 7                        - 400,00 zł brutto,

f) kontener KP 10                       - 520,00 zł brutto,

3. Uwzględniając gęstość zaludnienia oraz odległość od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
górne stawki opłat za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenach 
letniskowych Gminy Somianka, wynoszą:

a) worek 120 litrów                    - 25,00 zł brutto,

b) pojemnik 120 litrów               - 35,00 zł brutto,

c) pojemnik 240 litrów  - 50,00 zł brutto,

d) pojemnik 1100 litrów             -  100,00 zł brutto,

e) kontener KP 7  - 600,00 zł brutto,

f) kontener KP 10  - 770,00 zł brutto.

4. Uwzględniając gęstość zaludnienia oraz odległość od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
górne stawki opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenach 
letniskowych Gminy Somianka, wynoszą:

a) worek 120 litrów  - 20,00 zł brutto,

b) pojemnik 120 litrów  - 24,00 zł brutto,

c) pojemnik 240 litrów              - 38,00 zł brutto,
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d) pojemnik 1100 litrów - 75,00 zł brutto,

e) kontener KP 7  - 520,00 zł brutto,

f) kontener KP 10  - 650,00 zł brutto.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Somianka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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