UCHWAŁA NR XXXV/323/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951)uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych za odbierania
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
wynoszą:
- pojemniki 120 litrów - 15,74 zł,
- pojemniki 240 litrów – 22,28 zł,
- pojemniki 550 litrów – 37,57 zł,
- pojemniki 1100 litrów – 75,14 zł,
§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych za odbierania segregowanych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy wynoszą:
- pojemniki 120 litrów - 12,96 zł,
- pojemniki 240 litrów – 18,34 zł,
- pojemniki 550 litrów – 30,93 zł,
- pojemniki 1100 litrów – 61,87 zł,
§ 3. Ustala się w górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wysokości 20,74 zł za 1 m³ ścieków komunalnych.
§ 4. Do górnych stawek opłat podanych w § 1, § 2, § 3, dolicza się podatek od towarów
i usług określony w odrębnych przepisach.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/190/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013, poz. 49).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko

Id: BD8C9E7A-192B-4CB5-BA6A-EDEF94F92869. Podpisany

Strona 2

