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Radny Gminy Lesznowola Marcin KANIA 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mysiadło, dnia 26.04.2010 r.             
  

Przewodniczący Rady Gminy  
Pani BoŜenna Korlak 

 

W N I O S E K 
 

Dotyczy: wprowadzenia pod obrady Rady Gminy Lesznowola projektu Uchwały w sprawie 
określenia nowych, niŜszych górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 

 Na podstawie § 21 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 108/XIV/2003 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lesznowola  
 

Wnoszę o 
 

1. Wprowadzenie pod obrady Rady Gminy Lesznowola projektu Uchwały w sprawie określenia 
nowych, niŜszych górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych                  
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych – projekt w załączeniu. 
 

Uzasadnienie: 
 

W związku z ogromnym zainteresowaniem selektywną zbiórką odpadów                                    
przez mieszkańców Gminy Lesznowola celowym jest podjęcie Uchwały w sprawie określenia 
nowych, niŜszych górnych stawek opłat  za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych                  
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Podjęcie Uchwały ma na celu przede wszystkim likwidację                                  
“dzikich składowisk” zalegających w publicznych miejscach, ale równieŜ odzyskiwanie                            
coraz większej ilości surowców wtórnych. Dzięki właściwej segregacji mniej odpadów trafiać będzie 
na wysypiska komunalne, a tym samym mniej szkodliwie oddziaływać na środowisko. 
 
 

 

      Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 
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PROJEKT 
 

Uchwała Nr ……………… 
Rady Gminy Lesznowola 
z dnia ……………………… 

 
w sprawie określenia  górnych stawek opłat  za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych                      
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 
 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                  
( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), art. 6 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008, ), oraz  art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt  2 ustawy                     
z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U z 2007r. ,                    
Nr 68, poz. 449 ), Rada Gminy Lesznowola uchwala co następuje: 
 

§1 
Określa się górne stawki opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi odbierania odpadów  
komunalnych : 
 

1) niesegregowanych  w następujących  wysokościach: 
a) za jednokrotne  odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika 

o objętości  120 dm3 – 18,00 zł. + VAT 
b) za jednokrotne odebranie  niesegregowanych  odpadów komunalnych  z jednego 

pojemnika  o objętości 240 dm3   -  27,00 zł.  + VAT 
c) za jednokrotne odebranie niesegregowanych  odpadów komunalnych z jednego pojemnika  

o objętości 1100 dm3   - 50,00 zł. + VAT 
 

2) zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w następujących wysokościach: 
 

a) za jednokrotne odebranie worka  o objętości 120 dm 3 wysegregowanych  odpadów                           
– makulatury, tworzyw sztucznych, szkła  - 5,00zł.+ VAT 

b) za jednokrotne odebranie pojemnika o objętości 120 dm 3 wysegregowanych  odpadów                      
– makulatury, tworzyw sztucznych, szkła  - 10,00 zł.+ VAT 

c) za jednokrotne  odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika 
o objętości  120 dm3 – 13,00 zł. + VAT 

d) za jednokrotne odebranie  niesegregowanych  odpadów komunalnych  z jednego 
pojemnika  o objętości 240 dm3   -  15,00zł.  + VAT 

e) za jednokrotne odebranie niesegregowanych  odpadów komunalnych z jednego pojemnika  
o objętości 1100 dm3  - 30,00zł. + VAT 

 
§2 

Określa się  górne stawki opłat za usługi w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, w wysokości : 22,00 zł. + VAT za 1 m3 
       

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola 
 

§4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 
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Uzasadnienie 
 
 
 

Artykuł  6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U. z 2005r, Nr 236,                          

poz. 2008 z póź. zm.) stanowi podstawę do określenia przez radę gminy w drodze uchwały – aktu prawa 

miejscowego, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych stałych  lub w zakresie opróŜniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.  W dniu 1 stycznia 2008 r. weszła  w Ŝycie zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 

2005r.  w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Nowela ta wprowadziła nowe stawki opłat za korzystanie 

ze środowiska, w tym miedzy innymi za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach.                                

Uchwała w sprawie górnych stawek  przewiduje zróŜnicowanie opłat. WyŜsze górne stawki opłat  są ustalane                

w przypadku, gdy przez właściciela nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów,                      

niŜsze  stawki natomiast w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Ma to mobilizować 

mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny. Zaproponowane stawki maksymalne,                                 

stawki górne lub teŜ inaczej mówiąc  ceny maksymalne  to ceny których Przedsiębiorca zawierający umowę                     

z właścicielem nieruchomości na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania 

zbiorników bezodpływowych –  nie moŜe przekroczyć. 

 


