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Poz. 3223
UCHWAŁA NR XXXIX/219/17
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.), oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289), Rada Gminy Ostrów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy:
1) 330 zł netto za 1 m3 odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny
2) 165 zł netto za 1 m3 odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny
§ 2. Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych i ich transport do punktu
zlewnego:
1) 50 zł netto za 1 m3 nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych
§ 3. Do wyżej wymienionych opłat dolicza się podatek VAT według obowiązujących stawek.
§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bajor
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UZASADNIENIE

Potrzeba zmiany obecnie obowiązujących górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów
komunalnych wynika z podwyższenia przewidywanych opłat za korzystanie ze środowiska w latach
2018 - 2020.
Z uwagi na powyższe w uchwale istniejącej dokonano następujących zmian:
1. Zaktualizowano podstawę prawną uchwały.
2. W §1. Zaproponowano nowe – podwyższone górne stawki opłat z podziałem na odpady
zbierane i odbierane w sposób selektywny i nieselektywny.

