
UCHWAŁA NR Xxxlv/2 16DaM
RADY GMINY GOZD
z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek oplatza usługi usuwania odpadów
z nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i an 40 ust. 1 ustawy z drua 8 marca 1990 r'

o samorząd"i. gmińy'n (tekst jedn.: Dz. lJ. zŻOI3r.,PoZ.594) onz art' 6 ust' 2 i ust' 4 i 4a

ustawy z dnta t: wrzlśni a 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j' Dz' U ' z

Ż013;., poz. 1399 ze 7rt'.), Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

s1

określa się górną stawkę opłat ponoszonych prr:. właścicieli nieruchomości, którzy

pozbywają się t ń"',, ni.*ónońs.i nieózyst-ości ciekłych, za usługi oprózniania

zbiomików bezodpływolq'ch i t anspoń nieczystości ciekłycń za odbiór 1 m3 nieczystości

ciekłych w wysokości 40,00 zł '

$2

1. okreśia się góme stawki opłat ponoszonych ptzez 
^właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są

obowiąani do ponoszenia opłat 
"u 

go'pód*oyanie odpadami komunalnyminarzęcz gminy'

za usługi odbioru odpado* t o**"i"yi,r' ( zmieszanych) w następujących wysokościach:

1) 25,00 ń zapojemnik o objętości 120 iitrów' i

Ż) ls,oo z}' zapojemnik o objętości 240 litrów

3) 64;00 zŁ zapojemnik o objętości 750 litrów'

4) gs,oo zł zapojemniko objętości 1100 litrów'

5) 778',00 ,łruioitiner Kp-z o pojemności7 m3 '

2. Jeżeli odpady komunalne sązbierane i transportowane w sposób se[ektpvny' górne stawki

opłatzausługi, ustala się w wysokości:

15,O0 zł za pojemnik lub worek o objętości IŻ0 litrów'

:o,oo złzapo1emnk o objętości 240 .litrów'
47,OO złzapojemnik o objętości 750 litrów '

1)

2)
3)

$3

Góme stawki opłat określone w $ 1 i $ 2 są stawkami

i usług)'

brutto (zawierająpodatek od towarów

$4



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$s

Traci moc uchwała Nr XXVVl 54lŻ0n z dnia28 grudnia 2072r.w sprawie określenia gómych

stawek opłatzausługi usuwania odpadów z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazow. z20I3t.'
po2.2462)

$6

Uchwała wchodzi w Ęciepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego .


