
UCHWAŁA NR XL/292/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
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 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych              
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów : 

1) Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 50 kg na mieszkańca na rok-300,00 zł za 
1 tonę. 

2) Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady o pojemności 120 l - w cenie 10,00 zł za jeden pojemnik; 

3) Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady o pojemności : 

- 240 l  -  12,00 zł za jeden pojemnik 

- 1100 l - 18 zł za jeden pojemnik

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa . 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 4. 

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

Zgodnie z art. 4 znowelizowanejustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy

może w drodze uchwałyokreślić rodzaje dodatkowychusług świadczonychprzez gminęw zakresie

odbierania odpadów komunalnychod właścicielanieruchomościi zagospodarowania tych odpadów oraz

wysokości opłat za te usługi.

Niniejsza uchwała pozwala określić zarówno usługi dodatkowew zakresie odbierania odpadów

komunalnych,jak i wysokość opłat za świadczoneprzez gminę usługi dodatkowedla właścicieli

nieruchomości,na których zamieszkująmieszkańcy i na których powstają odpady.

Wprowadzenieusług dodatkowychdla odbioru odpadów komunalnychwytworzonychpoza normę określoną

w odrębnej uchwale pozwoli odbierać w sposób zorganizowanyszereg rodzajów odpadów komunalnych

wytworzonychna terenach nieruchomości.
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