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UCHWAŁA NR 64/XII/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

Data: 2012-02-08

z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawieustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
oraz wywóz nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska
w Suchedniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat za świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza
Miasta i Gminy Suchedniów na wykonywanie w/w usług wg zestawienia - w następującej wysokości:
1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

przez

właścicieli

nieruchomości

za

wywóz

1) Za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych
a) z pojemników o pojemności 0,11 m3 i 0,12 m3 – 14,00 zł./szt. brutto lub ½ pojemnika - 7,00 zł./szt.
brutto
b) za 1m3 śmieci z kontenerów – 70,00 zł brutto
c) z pojemników o pojemności 1,1 m3 - 65 zł./szt. brutto
d) od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej 7,00 zł./m-c brutto
2) Za odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie:
a) z pojemników o pojemności 0,11 m3 i 0,12 m3 – 10,00 zł./szt. brutto lub ½ pojemnika - 5,00 zł./szt.
brutto
b) z pojemników o pojemności 1,1 m3 - 47 zł./szt. brutto
c) od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej 6,00 zł./m-c brutto
2. Górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych- 16,00 zł./m³ brutto.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 68/XII/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
ciekłych.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suchedniowie
Eugeniusz Bugała

