
Druk 147 

Uchwała Nr        2019 

Rady Gminy Rokietnica  

 dnia            2019r. 

w sprawie: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rokietnica, za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (t.j. Dz.U z 

2019 r. poz.2010) Rada Gminy Rokietnica, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych za odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, za usługi odbioru 

odpadów komunalnych w następujących wysokościach: 

1) za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny: 

a) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0.11 m3:  160,00 zł; 

b) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0.12 m3:  180,00 zł; 

c) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0.24 m3:   360,00 zł; 

d) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m3:  800,00 zł; 

e) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 7 m3:  5040,00 zł; 

f) w przypadku korzystania z pojemników o większej (lub innej) pojemności niż 

wyżej wymienionej ustala się stawkę opłaty w wysokości 900 zł za 1 m3, 

2) za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny: 

a) stawka opłaty za worek o pojemności 0.8 m3  30,00 zł; 

b) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0.11 m3:  80,00 zł; 

c) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0.12 m3:  90,00 zł; 

d) stawka opiaty za pojemnik o pojemności 0.24 m3:   180,00 zł; 

e) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m3:  400,00zł; 

f) stawka opiaty za pojemnik o pojemności 7 m3:  2520,00 zł; 

g) w przypadku korzystania z pojemników o większej (lub innej) pojemności niż 

wyżej wymienionej ustala się stawkę opłaty w wysokości 450 zł za 1 m3. 
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§ 2. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli 

nieruchomości za odbiór nieczystości ciekłych i ich transport do punktów zlewnych w 

wysokości 55,00 zł od 1 m3 . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica . 

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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UZASADNIENIE 

Do Uchwały nr …2019 

Rady Gminy Rokietnica 

z dnia …2019 r. 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku z gminach (Dz.U z 2019 r. poz.2010 ze zmianami), rada gminy określa, w drodze 

uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za: 

- odbiór nieczystości ciekłych,  

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani  

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadów na rzecz Gminy, za usługi odbioru 

odpadów komunalnych. 

Rada gminy określając stawki opłat, za odbiór odpadów komunalnych, stosuje wyższe 

stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


