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dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/III/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania
zbiorników bezodpływowych z nieruchomości
Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994
z późn. zm), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi
odbioru odpadów komunalnych w wysokości 40,00 zł/m3, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
2. Ustala się wyższe górne stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi
odbioru odpadów komunalnych w wysokości 100,00 zł/m3, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych w wysokości 30,00 zł/m3.
§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 76/XIV/2015 z dnia 29 października 2015 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.
§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan
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