Uchwała Nr III/14/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30.12.2010r
w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku
odpadów w Tworkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w
zwiazku art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku, Nr 62, poz.628 z późn.zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się cennik opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w
Tworkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§3
1. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXVII/84/09 z dnia 03 grudnia 2009
roku w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Tworkowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011
roku.

Uzasadnienie
Zmiana cen podyktowana jest wzrostem wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w roku
2010 (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 04 października 2010 w sprawie wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011 M.P.2009, Nr 74, poz. 945). Podwyżka
cen wynika również z tytułu zmian stawki podatki VAT (z 7% na 8%) oraz w związku ze wzrostem
kosztów spowodowanych zmianą stawki podatku VAT we wszystkich elementach, w tym między
innymi: energia elektryczna, paliwo itp.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
Nr III/14/2010
z dnia 30.12.2010r
Na Składowisku Odpadów w Tworkowie zatwierdza się następujące stawki opłat za składowanie
odpadów:
1) nie segregowanych odpadów komunalnych z Gminy Krzyżanowice
przywożonych sprzętem specjalistycznym - 130,00 zł / tonę brutto
w tym: VAT – 1,64 zł; opłata środowiskowa – 107,85 zł
2) nie segregowanych odpadów komunalnych z Gminy Krzanowice
przywożonych sprzętem specjalistycznym – 176,00 zł / tonę brutto
w tym: VAT – 5,05 zł; opłata środowiskowa – 107,85 zł
3) nie segregowanych odpadów komunalnych przywożonych sprzętem
niespecjalistycznym – 187,00zł / tonę brutto
w tym: VAT – 5,86 zł; opłata środowiskowa – 107,85 zł
4) gruz betonowy, gruz ceglany, ziemia, itp. do składowania – 23,00 zł / tonę brutto
w tym: VAT – 0,87 zł; opłata środowiskowa – 11,32 zł
5) żużle i popioły do odzysku na składowisku – 22,00 zł / tonę brutto
w tym: VAT – 1,63 zł; opłata środowiskowa – nie dotyczy
6) gruz ceglany, gruz betonowy, ziemia, itp.
do odzysku na składowisku – 11,00zł / tonę brutto
w tym: VAT – 0,81 zł; opłata środowiskowa – nie dotyczy.

