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ZARZĄDZENIE NR 2/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 18 stycznia 2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm./ i § 1 Uchwały Nr XXXVII/358/09 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 5928) zarządza się co następuje: 

§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 15/02 Burmistrza Miasta Mszczonów z dnia 23.12.2002r. w sprawie 
określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Mszczonów z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany: 

1)pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 

a) z pojemników o pojemności 0,11 m3 lub worków o pojemności 0,11 – 0,12 m3 wynosi: 

- 13,89 zł. netto za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie, 

-23,36 zł. netto za odbiór odpadów nie segregowanych, 

b) z pojemników o pojemności 1,1 m3 wynosi: 

- 73,83 zł. netto za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie, 

- 112,15 zł. netto za odbiór odpadów nie segregowanych, 

c)z kontenerów 7 m3 wynosi 427,10 zł. netto 

d) zgromadzonych luzem do załadunku ręcznego za 1 m3 wynosi 170,09 zł. netto.” 

2)pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) Opłata za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi 
b) za 1m3 24,30 zł.netto” 

3)pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3) Opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów wynosi: z terenu 
gminy i spoza terenu gminy - za 1 Mg 280,37 zł. netto” 

4)dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"Do opłat, o których mowa w punktach 1-3, należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej 
stawki." 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2011 roku i podlega ogłoszeniu na 
tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mszczonów i prasie lokalnej. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

Józef Grzegorz Kurek


