
UCHWAŁA NR VIII/67/07
RADY GMINY w  MASŁOWIE

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych, 
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  oraz  transport  nieczystości 
ciekłych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z  2001r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.), 
art.6 ust.  2 , ust.  4 i  ust.  4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j  Dz. U. z 2005r.  Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się górne stawki opłat za  odbiór odpadów komunalnych:
a) od mieszkańców Gminy Masłów  50 złotych brutto za  m3 odpadów 

w tym opłata eksploatacyjna za pojemnik 110l,
b)  od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych 

niż  mieszkańcy  i  instytucji  nie  prowadzących  działalności 
gospodarczej  40 złotych brutto za m3  odpadów.

2. Ustala  się  preferencyjne  stawki  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości za usługi określone w ust.1, jeżeli odpady komunalne  są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Wysokość  opłat  uzależniona  jest  od  ilości  zebranych  i  oddanych 
odpadów. Rabaty ustala się w wysokości:

a)  1 zł za miesiąc /pojemnik 110l przy oddaniu co najmniej 350kg 
odpadów do recyklingu w ciągu roku,

b) 0,50 zł za miesiąc /pojemnik 110l przy oddaniu od 200 kg do 349 
kg odpadów do recyklingu w ciągu roku. 

4. Ustala  się  następujące  stawki  opłat  za  odbiór  i  transport  nieczystości 
ciekłych w wysokości 12 złotych  brutto za  m3.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.



§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci  moc  Uchwała Nr V/54/99 
Rady Gminy   Masłów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie  ustalenia opłat 
ponoszonych  przez  właścicieli  za  usługi  w  zakresie  usuwania  i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczania 
świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

§ 4.

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros


