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zARzĄDzENIE
Wójta

Gminy

Milówka

z dnia 1 grudnia2021r.

w sprawie: wprowadzeniacennika za obiór, wywóz i składowanieodpadów komunalnych
z działatności gospodarczej, użyteczności pub|icznej, przedsiębiorstw, nieruchomości
niezamieszkałych/domyjednorodzlnne/,wykorzystywanejedynie płzez częśćroku oraz dodatkowe
wywozy dla osób fizycznychnaterenieGminy Milówka
Na podstawieart. 30 ust' 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r' o samorządziegminnym(t'j.Dz. U. z2021 r. poz.
1372),a także UchwałyNrXV|/80/2020 Rady Gminy Mi|ówka z dnia 30 stycznia 2020r'w sprawie okreŚ|eniagórnych
nieruchomościza usługiw zakresie odbierania odpadów komuna|nych,
stawek optat ponoszonych pzez właścicie|i
w tym segregowanychi niesegregowanychoraz art' 6 ust. 1, 2, 4 i 5a Ustawy z dnia 13 września1996 r. o utaymaniu
czystościi porządkuw gminach (t.j.Dz. U' z2021 r' poz. 888) Wójt Gminy Mi|Ówkazarządza co następuje:

s1
Wprowadza się do stosowania na terenie Gminy Mi|ówka ,,Cennik za obiÓr, v{Wóz i składowanieodpadów
pub|icznej,przedsiębiorstw,nieruchomości,
na których znĄdują
gospodarczej,użyteczności
komuna|nychz działa|ności
się budynki niezamieszkałe,wykozystywane jedynie przez częśĆroku oraz dodatkowe vvywozyd|a osób flzycznych
na terenie Gminy Mi|ówka''- jak w ZałącznikuNr 1 do niniejszegozazqdzenia zwany dalej ,,Cennikiem''.

s2
Wykonanie Zarządzeniapowieza się KierownikowiGminnego ZakładuGospodarki Komuna|nejw Mi|ówce.

s3

1.
2'

'1
Zarządzeniewchodzi w Życiez dniem jego wydania,z mocą obowiązująę od dnla stycznia 2022 r'
Jednocześnie od dnia obowiązywania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 0050 _ 73 l 2020 V!Ąta
,l
Gminy Mi|ówka z dnia grudnia 2020r. wraz z załącznikiem nr 1 do Mw zarządzenia.

W C ,I"T'

. -n,i6iiiYtętp"

Załączniknr1 doZaządzenia nr 0050 -91 l 2021
Wójta Gminy Mi|ówkaz dnia 1 grudnia2021 r

Cennik
l. optata roczna za odbiór, wywóz iskładowanie odpadów komuna|nychod nieruchomościniezamieszkałych/domy
jednorodzinne,campingiitp./wykorzystywanychrekreacyjniejedynieprzezczęśćroku@
sposób selektvwnv- 320.00 zł + VAT = 345.60 zł / rok brutto .
Il. optata roczna za odbiór ,Wwoz isktadowanie odpadów komunalnychod nieruchomoŚci niezamieszkałych/domy
jednorodzinne,campingi itp./ wykorzystywanychrekreacyjniejedynie przez częśćroku zbierane i odbierane w
sposób se|ektvwnv wraz ze zbiórka bioodpadów - 590.00 zł + VAT = 637.20 zł / rok brutto
ll|. Inne opłatv
gospodarczej, użyteczności
1. Na|eznośćza odbiór, WyWóz iskładowanie odpadów komuna|nych z działa|ności
pub|icznej,przedsiębiorsM,t
oraz dodatkoweWywozyd|a osób flzycznychwynosi, odpady pzyjmowane na PSZOK:
a) 24,50zł+VAT= 26,46zł bruttoza odbiór - kubeto,11-O,12m3 - zmieszane odpady komuna|ne,popiół
b) 49,00 zt+VAT = 52,92złbruttoza odbiór - kubeło,22-o,24m3- zmieszane odpady komuna|ne,popiół
c\ 225,OOzł+VAT=243,OOzłbruttozaodbiór-kontener1,1m3-zmieszaneodpadykomuna|ne,popiół
d) 22,50 Zł+VAT= 24,30 zł bruttoza odbiór - worek o,o8-o,12 m. - bio/zie|oneodpady od osób prowadzących
pub|iczną,pzedsiębiorstwa.
gospodarczą,użyteczność
działaIność
e) 7,50 zł+YAT = 8,'|0 zł brutto za kaŻdy odebrany worek odpadów segregowanych od osób prowadzących
pubIiczną,przedsiębiorstwa.
gospodarczą,użytecznośÓ
działalność
f) Dzierżawakontenera 1,1 m3/m-c- 20,33 zł+VAT= 25,01 zł bruttoza kontener 1,1m3d|a osób prowadzących
publiczną'przedsiębiorstwa.
działaInoŚćgospodarczą,użyteczność
g| Dzieżawa pojemnika o,11-o,12 m3/m-c- 5,oo zł+VAT = 6,15zł brutto za pojemnik o,11-o,12 m3 d|a osób
gospodarczą,uzytecznośÓpubIiczną,przedsiębiorstwa.
prowadzącychdziałaIność
h) Dzieżawa pojemnika o,22-o,24 m./m-c - 1o,oo zł+VAT = 12,3Ozłbrutto za pojemnik o,22-o,24 m3 d|a osÓb
publiczną,przedsiębiorstwa.
prowadzącychdziałaIność
gospodarczą,użyteczność
i\ 770,00zł+VAT= 831,60 zł bruttoza 1 tonę - wymieszany gruz, materiałodkrywkowy
j) 770,00zł+VAT= 831,60 zł bruttoza 1 tonę - papa odpadowa /kod odpadu 17 03 80l
k| 770,004+VAT = 831'60 zł brutto za 1 tonę - zmieszane odpady z budowy' remontu, demontażu,regipsy'
ondlulina,szlakaz wapnem,ceramikasanitarna,okna,drzwiitp. /kod odpadu17 09 04, 17 01 07, 17 01 031
Wrazze składowaniemna wysypisku
|) 1650,00zł+VAT- 1782,00zł bruttoza 1 tonę - odpady wie|kogabarytowe
- nie dotyczy odpadów niebezpiecznych.- od osób prowadzących działa|ność
gospodarczą, użytecznośĆ
pubIiczną,przedsiębiorstwa.
m) 1600,00zł+VAT- 1728,00złbruttoza 1 tonę - niekomp|etne
, zuŻyteuządzenia e|ektrycznei e|ektroniczne
=
n| 275,00zł+VAT 297,00złbruttoza 1 tonę komp|etne,zuzy|e uuądzenia e|ektrycznei e|ektroniczne- od osób
pubIiczną,przedsiębiorstwa.
prowadzącychdziałaIność
gospodarczą,użytecznośó
=
o) 1320'00 zł+VAT 1425,60zł bruttoza 1 tonę styropianbudow|any,wełnaminera|na
p)

7,50 Zł+VAT= 8,10 zł bruttoza 1szt- zuŻyteoponyz samochodów osobowych,

q)

18,00zł+VAT= 19,44zł bruttoza 1szt. zuŻyteopony z samochodów dostawczych,

2' Usługibeczkowozem asenizacyjnym
a)

38,89 zł +VAT = 42,OO zł brutto za 1m3 - oczyszczanie ścieków dowożonych (do kwoty za oczyszczanie
ściekówzostanie do|iczona opłataza transpoń).

