
UCHWAŁA NR XII/70/2011  

RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE  

z dnia 18 lipca 2011 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, zmienionej uchwałą nr 

XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust 1 i 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia l3 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r.. Nr 236. poz. 20008 z późn .zm. ) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 07 marca 2006r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn zmienionej uchwałą nr 

XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r : 

1. § 7 b otrzymuje brzmienie 

2. Po § 11 dodaje się § 11a o następującej treści : 

Ustala się minimalną częstotliwość wywozów odpadów komunalnych według następujących zasad : 

§ 2. W pozostałym zakresie załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 

07 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn 

zmienionej uchwałą nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r. pozostaje bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Nowym Korczynie.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. 

Obecnie obowiązujące ceny na wywóz śmieci komunalnych nie pokrywają kosztów wywozu śmieci komunalnych przyjętych 

w planie Zakładu na rok 2011. Doprowadzi to do powstania straty na koniec bieżącego roku i zmusi Gminę do pokrycia 

tejże straty z budżetu Gminy w formie dotacji. 

Obecnie obowiązujące ceny nie były zmieniane od dwóch lat pomimo wzrostu praktycznie wszystkich elementów kosztów. 

W latach 2008-2010 Zakład ponosił straty na wywozie śmieci komunalnych, które były rekompensowane przyznawanymi 

dotacjami.  

Proponowany cennik usług w zakresie wywozu śmieci zawiera nowe pozycje, które są wynikiem zakupienia przez część 

mieszkańców Gminy pojemników, których nie uwzględnia obecnie obowiązujący cennik.  

1) „ Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ,świadczone przez uprawnione

podmioty, w cenach netto : 

a) stałe odpady komunalne usuwane w workach o pojemności do 120 litrów - 7,5 zł za worek,

b) stałe odpady komunalne usuwane z pojemników o pojemności:

- 120 litrów - 13 zł za pojemnik,

- 240 litrów - 25 zł, za pojemnik,

- 1100 litrów - 100 zł, za pojemnik,

c) stałe odpady komunalne usuwane i unieszkodliwiane ze zbiorników stacjonarnych ( śmietników ) i innych:

- za usuwanie i unieszkodliwianie 1 m3 odpadów 70 zł

d) ciekłe odpady komunalne usuwane ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ):

- za usunięcie i unieszkodliwienie odpadów ciekłych za 1m3 - 30zł

e) ciekłe odpady komunalne usuwane ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) za 1m3 nieczystości płynnych 

dostarczonych do oczyszczalni - 5 zł 

2) górne stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych, jeżeli gromadzone są w sposób 

selektywny, ustala się w wysokości 75 % stawek ustalonych w pkt 1). 

3) Do stawek określonych w pkt.1-2 uprawniony podmiot doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości .

1) minimalna częstotliwość wywozu z gospodarstw zależna jest od ilości zamieszkujących je osób i wynosi:

2) ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie ustala się na podstawie danych z komórki Urzędu Gminy 

zajmującej się ewidencją ludności; w przypadku zmiany ilości zameldowanych osób umowa może ulec zmianie od 

następnego kwartału, 

3) w gospodarstwach 1-2 osobowych zamieszkiwanych wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 75 lat częstotliwość 

wywozu wynosi 1 raz na kwartał, 

4) ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych wyrażoną ilością oddawanych worków lub 

wywozem pojemników dla niemieszkalnych nieruchomości: 

5) szczegóły dotyczące częstotliwości wywozu, terminu i ilości wywozu, oraz ceny , które nie mogą być wyższe od 

przyjętych niniejszą uchwałą , regulują umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z uprawnionym podmiotem . 
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wywozu wynosi 1 raz na kwartał, 

4) ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych wyrażoną ilością oddawanych worków lub 

wywozem pojemników dla niemieszkalnych nieruchomości: 

5) szczegóły dotyczące częstotliwości wywozu, terminu i ilości wywozu, oraz ceny , które nie mogą być wyższe od 

przyjętych niniejszą uchwałą , regulują umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z uprawnionym podmiotem . 
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UCHWAŁA NR XII/70/2011  

RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE  

z dnia 18 lipca 2011 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, zmienionej uchwałą nr 

XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust 1 i 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia l3 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r.. Nr 236. poz. 20008 z późn .zm. ) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 07 marca 2006r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn zmienionej uchwałą nr 

XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r : 

1. § 7 b otrzymuje brzmienie 

2. Po § 11 dodaje się § 11a o następującej treści : 

Ustala się minimalną częstotliwość wywozów odpadów komunalnych według następujących zasad : 

§ 2. W pozostałym zakresie załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 

07 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn 

zmienionej uchwałą nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r. pozostaje bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Nowym Korczynie.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. 

Obecnie obowiązujące ceny na wywóz śmieci komunalnych nie pokrywają kosztów wywozu śmieci komunalnych przyjętych 

w planie Zakładu na rok 2011. Doprowadzi to do powstania straty na koniec bieżącego roku i zmusi Gminę do pokrycia 

tejże straty z budżetu Gminy w formie dotacji. 

Obecnie obowiązujące ceny nie były zmieniane od dwóch lat pomimo wzrostu praktycznie wszystkich elementów kosztów. 

W latach 2008-2010 Zakład ponosił straty na wywozie śmieci komunalnych, które były rekompensowane przyznawanymi 

dotacjami.  

Proponowany cennik usług w zakresie wywozu śmieci zawiera nowe pozycje, które są wynikiem zakupienia przez część 

mieszkańców Gminy pojemników, których nie uwzględnia obecnie obowiązujący cennik.  

1) „ Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ,świadczone przez uprawnione

podmioty, w cenach netto : 

a) stałe odpady komunalne usuwane w workach o pojemności do 120 litrów - 7,5 zł za worek,

b) stałe odpady komunalne usuwane z pojemników o pojemności:

- 120 litrów - 13 zł za pojemnik,

- 240 litrów - 25 zł, za pojemnik,

- 1100 litrów - 100 zł, za pojemnik,

c) stałe odpady komunalne usuwane i unieszkodliwiane ze zbiorników stacjonarnych ( śmietników ) i innych:

- za usuwanie i unieszkodliwianie 1 m3 odpadów 70 zł

d) ciekłe odpady komunalne usuwane ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ):

- za usunięcie i unieszkodliwienie odpadów ciekłych za 1m3 - 30zł

e) ciekłe odpady komunalne usuwane ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) za 1m3 nieczystości płynnych 

dostarczonych do oczyszczalni - 5 zł 

2) górne stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych, jeżeli gromadzone są w sposób 

selektywny, ustala się w wysokości 75 % stawek ustalonych w pkt 1). 

3) Do stawek określonych w pkt.1-2 uprawniony podmiot doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości .

1) minimalna częstotliwość wywozu z gospodarstw zależna jest od ilości zamieszkujących je osób i wynosi:

2) ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie ustala się na podstawie danych z komórki Urzędu Gminy 

zajmującej się ewidencją ludności; w przypadku zmiany ilości zameldowanych osób umowa może ulec zmianie od 

następnego kwartału, 

3) w gospodarstwach 1-2 osobowych zamieszkiwanych wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 75 lat częstotliwość 

wywozu wynosi 1 raz na kwartał, 

4) ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych wyrażoną ilością oddawanych worków lub 

wywozem pojemników dla niemieszkalnych nieruchomości: 

5) szczegóły dotyczące częstotliwości wywozu, terminu i ilości wywozu, oraz ceny , które nie mogą być wyższe od 

przyjętych niniejszą uchwałą , regulują umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z uprawnionym podmiotem . 
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