UCHWAŁA NR 84/XII/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących
na terenie gminy Małkinia Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zm.), art. 4 ust. 1, art. 13, pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat w wysokości:
1) 50,76 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt sześć groszy) za odbiór 1 m3 odpadów
komunalnych zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7
2) 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) za odbiór 1 m3odpadów komunalnych zgromadzonych
w pojemnikach MGB (pojemność 1,1 m3)
3) 10,80 zł (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) za jednorazowy odbiór 1 pojemnika
o pojemności 120 l odpadów komunalnych
4) 18,36 zł (słownie: osiemnaście złotych trzydzieści sześć groszy) za jednorazowy odbiór 1 pojemnika
o pojemności 240 l odpadów komunalnych
5) 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) za jednorazowy odbiór 1 pojemnika o pojemności 360
l odpadów komunalnych
6) 11,34 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści cztery grosze) za jednorazowy odbiór 1 worka
o pojemności 120 l odpadów komunalnych
7) 18,16 zł (słownie: osiemnaście złotych szesnaście groszy) za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych
8) 2,16 zł (słownie: dwa złote szesnaście groszy) za 1 szt. worków o pojemności 120 l odpadów
segregowanych tj. papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych.
9) 378,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) za 1 tonę odpadów przyjętych na
składowisko w Zawistach Podleśnych.
§ 2. Ceny usług wymienionych w § 1 zawierają podatek VAT.
§ 3. Stawki opłat, o których mowa w uchwale są stawkami maksymalnymi, za usługi świadczone
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Małkinia Górna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 181/XXXII/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 sierpnia 2009
roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na
terenie gminy Małkinia Górna oraz uchwała Nr 147/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25
lutego 2009 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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