UCHWAŁA NR XVIII/167/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 listopada 2007 roku.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
związane z odbieraniem z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i opróżnianiem zbiorników
bezodpływowych z gospodarstw domowych oraz określenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na
miejskie składowisko odpadów i za przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego miejskiej
oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r.Nr 236, poz.2008; zm.; Dz.U. z 2006r.Nr 144, poz.1042, Nr
180, poz. 1495)Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
związane z odbiorem z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych:
a) górna stawka opłat za 1 m3 odpadów komunalnych w pojemnikach większych od 0,5 m3 – 37,86 zł netto plus
należny podatek Vat;
b) górna stawka opłat za 1 m3 odpadów komunalnych w pojemnikach do 0,5 m3 – 47,86 zł netto plus należny
podatek Vat;
c) górna stawka opłat za 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw
domowych, które nie mają możliwości przyłącza do sieci miejskiej – 10,75 zł netto plus należny podatek
Vat.
§ 2. Określić górne stawki opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na miejskie składowisko odpadów
oraz nieczystości ciekłych do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków:
a) górna stawka opłat za przyjęcie na składowisko 1 Mg odpadów komunalnych - 129,29 zł netto plus należny
podatek Vat;
b) górna stawka opłat za przyjęcie do oczyszczalni 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
z gospodarstw domowych – 3,75 zł netto plus należny podatek Vat.
§ 3. Określić rodzaje odpadów odbieranych bezpłatnie, równocześnie z odbiorem płatnym pozostałych
odpadów, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. Każdy z wymienionych rodzajów
odpadów w oddzielnych workach foliowych:
a) makulatura;
b) szkło ;
c) tworzywa sztuczne;
d) metale nieżelazne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr LIV/337/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 marca 2006r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem
z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i opróżnianiem zbiorników bezodpływowych z gospodarstw
domowych oraz określenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na miejskie składowisko odpadów i za
przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/167/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2007 roku.
Obowiązek określenia górnych stawek opłat nakłada na gminy ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki określane są na podstawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin natomiast, stanowiony jest odrębną uchwałą Rady
Miasta, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
W przedmiotowej uchwale Rada gminy określa, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Określając
stawki opłat, o których mowa wyżej, stosuje się niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i
odbierane w sposób selektywny.
Obecnie stosowane stawki opłat określone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu LIV/337/2006
z dnia 30 marca 2006 roku. Górne stawki opłat za przyjęcie odpadów na składowisko, określono na
podstawie przewidywanych i ponoszonych kosztów budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji,
monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów. Obecne stawki wzrastają w stosunku do
poprzednich o kwotę równą wzrostowi opłat za korzystanie ze środowiska. Dotychczasowa stawka za
składowanie odpadów komunalnych wynosiła 15,71 zł za tonę natomiast nowa, obowiązująca od
2008r. wynosi 75 zł za tonę odpadów komunalnych składowanych na składowisku.
Górne stawki opłat za usługi związane z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych uwzględniają w szczególności koszty związane z odbiorem odpadów
zbieranych w sposób selektywny.
Uchwała stwarza motywację dla właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów. W
przypadku stosowania selektywnej zbiórki część odpadów zostanie oddzielona w gospodarstwach
domowych i nie trafi na składowisko lecz do odzysku. Za tę część odpadów właściciel nieruchomości
nie płaci a firmy wywozowe otrzymają zapłatę która jest wliczona w stawkę za odbiór pozostałych
odpadów trafiających na składowisko. W przypadku nie stosowania selektywnej zbiórki właściciele
nieruchomości będą płacić za wszystkie przekazywane odpady i w ten sposób niejako dotować innych
mieszkańców stosujących zbiórkę selektywną.

