UCHWAŁA Nr XXX/239/09
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące, obowiązujące na terenie miasta i gminy Łabiszyn,
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
1) za
jednorazowe
opróżnianie
i
przekazanie
do
unieszkodliwiania
niesegregowanych odpadów komunalnych:
a) z pojemnika o pojemności ok. 110 l w wysokości – 13,76 zł,
b) z pojemnika o pojemności ok. 240 l w wysokości – 25.50 zł,
c) z pojemnika o pojemności ok. 1100 l w wysokości – 57,26 zł,
d) z pojemnika o pojemności ok. 5000 l w wysokości – 247,07 zł,
e) z pojemnika o pojemności ok. 7000 l w wysokości – 270,00 zł,
f) z pojemnika nietypowego, lub sprzątanie luzem w wysokości – 70,00 zł za
1 m3,
2) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych
w wysokości – 20,00 zł za 1 m3.
2. Do opłat, o których mowa w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) należny w dniu wystawienia faktury.
§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, stawki opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 obniża się o 30%.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/172/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za

usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
Zmiana uchwały wynika z podwyższenia opłat za korzystanie ze środowiska
oraz zmiany miejsca unieszkodliwiania odpadów pochodzących z terenu Gminy
Łabiszyn. W związku z zakończeniem eksploatacji składowiska w Załachowie,
przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości od stycznia 2010 r. będą deponować odpady pochodzące z
terenu Gminy Łabiszyn na składowisku w Wawrzynkach (Gmina Żnin), tym samym
wzrosną koszty transportu odpadów komunalnych. Zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. Nr 57, poz. 780) stawka za 1 tonę
przyjętych do składowania tzw. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych wynosić będzie 104,20 zł. Wzrost niniejszej opłaty i kosztów transportu
wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe i
wymusza podniesienie stawek za odbierane odpady. W związku z powyższym
należało zweryfikować górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z
rachunkiem ekonomicznym.
Górne stawki opłat za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych
oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
dotyczą opłat, które ponoszą właściciele nieruchomości, zobowiązani do podpisania
umów na taką usługę z przedsiębiorcą mającym odpowiednie zezwolenie.
Przedsiębiorca nie będzie mógł przekroczyć tych stawek świadcząc właścicielom
nieruchomości usługę w odpowiednim zakresie. Będzie mógł natomiast stosować
stawki niższe od ustalonych, uchwałą rady, górnych stawek, a także zastosować
stawkę preferencyjną w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób
selektywny na danej posesji.
Obowiązki właściciela nieruchomości, który nie podpisze stosownej umowy
z przedsiębiorcą na świadczenie usług przejmuje gmina, organizując mu odbieranie
odpadów komunalnych, bądź opróżnianie zbiornika bezodpływowego, pobierając
jednocześnie opłatę za usługę w wysokości określonej w uchwale, czyli górną
stawkę. Opłaty są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej i stosuje się do nich przepisy ordynacji podatkowej, przypisując burmistrzowi
uprawnienia organów podatkowych.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały staje się konieczne
i w pełni uzasadnione.

