
Urząd Gminy  Somianka                                                                 Somianka, dnia 27.04.2012 r.
07-203 Somianka
GK.523.1.2012

Ogłoszenie o konsultacjach

Przedkładam  Państwu  do  publicznej  konsultacji  projekt  prawa 
miejscowego „Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  ponoszonych 
przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  odbierania  odpadów  komunalnych  z 
terenu Gminy Somianka”.
Zapraszam  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów 
prowadzących  działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  Gminy  Somianka  
do zapoznania się z projektem Uchwały. 

Prawo  konsultowania  posiadają  podmioty  prowadzące  działalność  statutową  w 
dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 05.05.2012 r. 
za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych  www.somianka.pl 
lub  www.ugsomianka.bip.org.pl w  zakładce  „Współpraca  z  organizacjami 
pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1) listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,
2) emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.
3) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 11 II 

piętro) w godzinach urzędowania. 

Termin konsultacji od 28.04. 2012 r. do 05.05. 2012 r. 
                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii  organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  temat  projektu 
uchwały.  Bliższych  informacji  udziela  Pan  Tadeusz  Kuchta  pokój  nr  7, 
tel. (29) 74 187 90 w. 35

                                                                                                                                    Z. up. Wójta
                                                                                                                                    Teresa Lipska

                                                                                                                                      Sekretarz Gminy

       ............……..………….
            (podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 27.04.2012 r.

2) na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 27.04. 2012 r.

3) na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 27.04. 2012 r.

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/
http://www.somianka.pl/
mailto:somianka@somianka.pl
http://www.ugsomianka.bip.org.pl/
http://www.somianka.pl/


       UCHWAŁA NR ________(Projekt)
Rady Gminy Somianka
z dnia _____________

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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6  ust. 2, 4, 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( tj.  Dz.  U.  z  2012 r.,  poz.  391),  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                    - 14.90 zł brutto,
      b) pojemnik 120 litrów               - 14.90  zł brutto,
      c) pojemnik 240 litrów               - 26,80 zł brutto,
      d) pojemnik 1100 litrów             - 61,70 zł brutto,
      e) kontener KP 7                       - 430,00 zł brutto,
      f) kontener KP 10                      - 600,00 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                   - 10,00 zł brutto,
      b) pojemnik 120 litrów              - 10,00 zł brutto,
      c) pojemnik 240 litrów              -  18,00 zł brutto,
      d) pojemnik 1100 litrów            -  42,00 zł brutto,
      e) kontener KP 7                      - 370,00 zł brutto,
      f) kontener KP 10                     - 430,00 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                    - 20,00 zł brutto,
b) pojemnik 120 litrów               - 20,00 zł brutto,
c) pojemnik 240 litrów     - 35,00 zł brutto,
d) pojemnik 1100 litrów             -  80,00 zł brutto,
e) kontener KP 7                       - 580,00 zł brutto,
f) kontener KP 10              - 750,00 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          - 16,25 zł brutto,
b) pojemnik 120 litrów - 16,25 zł brutto,
c) pojemnik 240 litrów           - 30,00 zł brutto,



d) pojemnik 1100 litrów          - 69,00 zł brutto,
e) kontener KP 7              - 480,00 zł brutto,
f) kontener KP 10           - 600,00 zł brutto.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nr XXXII/175/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych,
2. Traci  moc Uchwała Nr XXXV/172/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 
2009  r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat 
ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  odbierania  odpadów 
komunalnych.

§ 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 



Formularz zgłoszenia 
uwag i propozycji do projektu prawa miejscowego

„Uchwała  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych”.
Podmiot zgłaszający 
………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………

….………….…………………………………………………………………………
                     (nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, e-mail, telefon)

Uwagi / propozycje do projektu uchwały: 

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………….........

………...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........…

…………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie do zgłoszonych uwag lub propozycji: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………...…

        …………………………………………
 (data, podpis osoby reprezentującej)


	                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

