
 UCHWAŁA NR VII/37/2011                                            

   RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 04  kwietnia 2011 roku 

 

 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 

1042; z 2008 r. Nr 223 poz. 1464; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 

215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Książu 

Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie miasta i gminy Książ Wlkp., za usługi odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

 § 2. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości: 

1)  za odbiór odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych – 16,00 zł. od jednego 

mieszkańca na miesiąc; 

 2) za odbiór odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych i pozostałych obiektów – 

180,00 zł. za 1m
3
 odpadów komunalnych; 

 3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 20,00 zł. 

za 1 m
3
 nieczystości ciekłych. 

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 zawierają podatek od towarów i usług (VAT) 

wg obowiązujących stawek. 

 

§ 3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się 

stawki opłat określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 obniżone o 20%. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/157/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia    

29 września 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Województwa 

Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 194, poz. 3227) 

 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                       w Książu Wlkp.  

                                                                                                 /-/  Paweł Walkowiak 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr VII/ 37  /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 04 kwietnia 2011 r.  

 

 Zgodnie z art. 6 ust 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008  z późn. zm.) Rada Miejska 

w Książu Wlkp. określa: 

 górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane 

z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, 

 niższe stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeśli odpady są odbierane 

w sposób selektywny. 

 Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych oraz za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych naliczać będzie 

Burmistrz Książa Wielkopolskiego przede wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy nie 

wykonali obowiązku zawarcia umowy na pozbywanie się odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych. W związku  tym obowiązki odbioru odpadów komunalnych 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych zobowiązana będzie zorganizować Gmina Książ 

Wlkp. 

 Na podstawie art. 6 i 7 w/w ustawy za wykonanie tych obowiązków przez Gminę 

Burmistrz Książa Wielkopolskiego wyda decyzję, w której ustali obowiązek uiszczania opłat 

za odbieranie odpadów komunalnych, a wysokość opłat wyliczona zostanie z zastosowaniem 

w/w górnych stawek. 

 Rozróżnienie naliczania opłat w par. 2 ust. 1 i 2 uchwały wynika z faktu, że firmy 

wywozowe pobierają opłaty za świadczone w tym zakresie usługi albo od osoby albo od 

pojemności pojemnika. 

 W związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

   

 

 

                                                      Burmistrz 

                                             /-/  Teofil  Marciniak 

 

 


