PROJEKT
UCHWAŁA NR…..........2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych, z terenu Gminy Klembów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289), Rada Gminy Klembów
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się górne stawki opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych
powstających na terenie Gminy Klembów w wysokości 25 zł netto za 1 m3 nieczystości
ciekłych.
§ 2.
Górne stawki opłat określone w § 1 są stawkami netto (należy doliczyć podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami).
§ 3.
Traci moc Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013 r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz.1289) zobowiązuje Radę Gminy Klembów do określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu nieczystości
ciekłych.
Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie
mogą być stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym
zakresie.
W celu określenia górnej stawki Gmina Klembów wystąpiła do działających
w zakresie wywozu nieczystości ciekłych firm z zapytaniem o przedstawienie kalkulacji
kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto
dokonano rozeznania w sąsiednich gminach. Po przeanalizowaniu podanych wartości przez
firmy ustalono górną stawkę za odbiór 1 m3 nieczystości płynnych w wysokości 25 zł netto.
Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ustawy.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uchwalenie przez Radę Gminy Klembów
uchwały w przedmiotowej sprawie.

