DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
———————————————————————————————————————————
Elektronicznie podpisany przez:
2012.01.31 14:31:35

Kielce, dnia 31 stycznia 2012 r.

Lech Hamera

Poz. 397
UCHWAŁA NR XIII/118/2011
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE
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z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 7 ust. l pkt.3 i 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 późn. zm./ oraz art.3 i 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ Rada
Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat od właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz osób prawnych
i podmiotów gospodarczych prowadzących stacjonarną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy
Ćmielów za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w kwocie 11,94 zł
netto + 8% VAT za l poj.SM110.
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – 23,00 zł netto
+ 8% VAT za l m3 .
§ 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny górne stawki opłat za
usługi, o których mowa w § 1. pkt 1 obniża się o 20%.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa. Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
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