
 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/357/2013 

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych oraz kosztów utrzymania PSZOK /Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4, art. 6r ust. 2, pkt. 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy wynoszą:  

a) odpady zmieszane – 64,00 zł za 1m
3
 

b) odpady zbierane i odbierane selektywnie – 57,54 zł za 1m
3
 

2. Górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

wynoszą:  

a) z gospodarstw domowych – 30,50 zł za 1m
3
,  

b) od pozostałych usługobiorców – 36,80 zł za 1m
3
. 

3. Stawki określone w punktach 1 i 2 są stawkami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek 

VAT. 

§ 2. 1. Ustala się zapłatę dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach za utrzymanie 

na zlecenie gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w kwocie 64 039,87 zł 

miesięcznie w formie ryczałtu.  

2. Ustala się stawki opłat za odpady dostarczane do PSZOK przez przedsiębiorców w wysokości:  

a) odpady zmieszane - 64,00 zł za 1m
3
 

b) odpady posegregowane - 57,54 zł za 1m
3
 

3. Opłaty i stawki określone w punktach 1 i 2 są stawkami netto do których należy doliczyć obowiązujący 

podatek VAT. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc: uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej 

w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach: 

Mariusz Prawda 
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