
UCHWAŁA NR XLV/94/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na 2014 rok

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 tekst jedn.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za: 

1. odebranie i unieszkodliwienie 1 m³ niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 160 zł brutto 
(słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). 

2. odebranie 1 m³ odpadów zebranych w sposób selektywny (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady 
biodegradowalne) w wysokości 107 zł brutto (słownie: sto siedem zł 00/100).

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 20 zł brutto za 1 m3 (słownie: 
dwadzieścia zł 00/100). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 4. Uchwalone stawki obowiązują przez okres jednego roku. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/101/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2013r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Proponowane na rok 2014 górne stawki opłat skalkulowane zostały na poziomie roku 2013. 

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że górne stawki opłat uchwalone przez Radę Miasta na 2013r. są na 
tyle wystarczające na 2014r., że nawet ewentualna podwyżka opłat od 01.01.2014r. za umieszczania odpadów 
w Zakładzie Segregacji i Odzysku Odpadów „Almax” w Skarżysku-Kamiennej, nie przełoży się na konieczność 
podwyższenia przez przewoźników cen do kwot, które przekroczyłyby ubiegłoroczne, górne stawki. 

W przypadku opróżniania zbiorników bezodpływowych, nie zachodzi konieczność podwyższania cen przez 
przewoźników do kwoty przekraczającej górną stawkę obowiązującą w 2013r., gdyż na punkcie zlewnym 
MPWiK Sp. z o.o. obowiązuje nadal ta sama stawka. 

Uchwalone górne stawki opłat obowiązywać będą do końca 2014r.
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