UCHWAŁA NR 177/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/2012 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
W uchwale nr 116/2012 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych ponoszone
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy: 250 zł netto za 1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, 500 zł netto za 1 m3, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.".
2) Traci moc się § 3.
3) § 4 otrzymuje brzmienie: "Do cen podanych w § 1, § 2 dolicza się podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 206 z późn.zm.).".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 177/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/2012 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
W związku z uchyleniem uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, należało ustalić górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych ponoszone przez
właścicieli nieruchomości, niezobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy. Aby odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości był opłacalny dla firm odbierających
odpady komunalne oraz następował w sposób ciągły poza gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi. Należało podjąć uchwałę w w/w zakresie.
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