
UCHWALA NR XXl176/2013 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 maja 2013 r. 

w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik 0 okreslonej pojemnosci 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l, art. 41 us1.l ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. 0 samorz'ldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z pow. zm) i art. 6k ust.1 
pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2012, poz. 391 z pofn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaj~ymi na terenie 
nieruchomosci, na ktorej nie zamieszkuj'l mieszkaflcy, a powstaj'l odpady komunalne, stanowi 
iloczyn liczby pojemnikow z odpadami komunalnymi powstalymi na danej nieruchomosci 
oraz stawki oplaty, 0 ktorej mowa w niniejszej uchwale. 

§ 2. Ustala si~ stawki oplaty za pojernnik z odpadami komunalnymi powstalymi na 
nieruchomosciach, na ktorych nie zamieszkuj'l mieszkaiicy, a powstaj'l odpady komunalne: 
1) pojernnik 0 pojemnosci 1201- 23 zl, 
2) pojemnik 0 pojernnosci 240 1 - 46 zl, 
3) pojemnik 0 pojernnosci 1 100 1 - 209 zl, 
4) pojemnik 0 pojernnosci powyzej 1 100 1 - 209 zl + 0,20 zl za kaZdy litr pojemnika. 

§ 3. Ustala si~ stawki oplaty za pojernnik z odpadami komunalnymi, powstalymi na 
nieruchomosciach, na ktorych nie zamieszkuj'l mieszkaiicy, a powstaj'l odpady komunalne, 
jezeli S'l zbierane i odbierane w sposob selektywny: 
I) pojemnik 0 pojernnosci 120 1 - 18 zl, 
2) pojernnik 0 pojernnosci 240 1- 35 zl, 
3) pojernnik 0 pojernnosci 1 1001 - 161 zl, 
4) pojernnik 0 pojemnosci powyzej 1 1001- 161 zl + 0,15 zl za kai:dy litr pojernnika. 

§ 4. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc obowi'lZuj'lc'l Uchwala Nr 
XVIIII149/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie okreslenia 
stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojernnik 0 okreslonej 
pojemnosci. 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy. 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie od dnia llipca 2013 r. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALYNRXXJ176/2013 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 maja 2013 r. 


w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik 0 okreslonej pojemnosci 

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porz~dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z porn. zm.) rada gminy okreslaj~ stawki 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagy: 
• liczby mieszkancow zamieszkuj~cych dan~ gminy, 
• ilosc wytwarzanych na terenie gminy odpadow komunalnych, 
• koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 0 ktorych mowa w art. 6r ust. 2 
(koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow 
komunalnych, tworzenia i utrzymania punkt6w selektywnego zbierania odpad6w 
komunalnych, obslugi administracyjnej systemu). 

Podjycie niniejszej uchwaly ma na celu zapewnienie wdrozenia nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sochocin zgodnie z przepisami 
obowi~j~cego prawa. 
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