
UCHWAŁA NR XXIII/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania                        
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi

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

§ 1. 

Określa usługi dodatkowe:

1. Odbiór i zagospodarowania  odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 50 kg na   
mieszkańca na rok .

2. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane; wykonywanie w ramach dodatkowej opłaty.

§ 2. 

Ustala opłatę z tytułu dodatkowej usługi

1. Za każdą zgłoszoną tonę- 300 zł.

2. Mycie i dezynfekcja pojemników  na odpady

- pojemnik 120 l - 10,00 zł za każdy zgłoszony pojemnik

- pojemnik 240 l - 12,00 zł za każdy zgłoszony pojemnik

- pojemnik 1100 l - 18,00 zł za każdy zgłoszony pojemnik

3. Opłatę za dodatkową usługę należy wnosić w sposób i terminach określonych przez Uchwałę     Rady 
Miejskiej w ożarowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za     gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XL/292/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi.
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§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada
Gminy może w drodze uchwały określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.
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