
UCHWAŁA NR 249/XXXIV/2010  

RADY GMINY KŁOMNICE  

z dnia 11 marca 2010 r. 

w sprawie :określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych

 

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późń.  zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001.

o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późń. zm. ) Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje: 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się  górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy

Kłomnice, za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 2. 

§ 3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 23,00 zł (brutto) za 1 m3 nieczystości ciekłych.  

§ 4. Górne stawki opłat, o których mowa w § 2 oraz § 3 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie

zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych lub w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice  

§   6 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

1) Ustala się  następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów

komunalnych niesegregowanych w następujących wysokościach: 

a) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 litrów - 18,00 zł

b) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110/120 litrów - 22,00 zł

c) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 140 litrów - 25,00 zł

d) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów - 28,00zł

e) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 260 litrów - 32,00 zł

f) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów - 64,00 zł

g) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów - 72,00zł

- Podane wyżej ceny są cenami brutto.

2) Stawki opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych, jeżeli gromadzone są w sposób selektywny, ustala się

w wysokości równej odpowiednio 80 % stawek ustalonych w pkt. 1 § 2 

3) Za selektywne uważa się  zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub

workach co najmniej: 

a) odpadów ze szkła

b) odpadów z tworzyw sztucznych

c) pozostałych odpadów

Przewodniczący Rady Gminy 

Kłomnice 

mgr inż. Jarosław Łapeta 
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