
UCHWAŁA NR XXXIX/246/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w 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 podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i

4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.

z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba uchwala 

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

na terenie miasta Poręba za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych przez podmioty

posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba na świadczenie usług w tym zakresie : 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie

miasta Poręba, za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba na świadczenie usług w tym

zakresie w wysokości 30,00 zł za 1m
3
 nieczystości ciekłych.  

§ 3. Wysokość stawek określonych w § 1 i § 2 obejmuje podatek VAT.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/195/08 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za

u sługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) Za odbiór odpadów niesegregowanych : 

- 25,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 240 l,

- 19,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 120 l,

- 16,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 60 l,

- 80,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 1100 l.

2) Odbiór odpadów w systemie workowym (papier, szkło, tworzywa sztuczne) – bezpłatnie

( w ramach zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych). 

3) Za odbiór odpadów segregowanych w systemie pojemnikowym (papier, szkło, tworzywa

sztuczne, metal) : 

- 12,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 240 l,

- 9,50 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 120 l,

- 46,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 1100 l.

4) Za odbiór odpadów ulegających biodegradacji : 

- 18,00 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 240 l,

- 13,50 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 120 l,

- 13,50 zł za odbiór 1 worka o pojemności 120 l,

- 11,50 zł za odbiór 1 pojemnika o pojemności 60 l.

Przewodniczący Rady 

Miasta Poręba  
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