
 

 

UCHWAŁA NR 89/XI/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 14 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r.  

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629, Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Paragraf 2 uchwały Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi otrzymuje brzmienie: 

„Określa się wysokość cen za usługi określone w § 1, które wynoszą odpowiednio: 

1) opłata za odbiór i zagospodarowanie gruzu (pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki) 

pochodzącego z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, 

w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3) 90,00 zł brutto; 

2) opłata za odbiór i zagospodarowanie papy, pochodzącej z drobnych remontów wykonywanych 

samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3) 110,00 zł brutto;  

3) opłata za odbiór i zagospodarowanie materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, wełna szklana, 

styropian, pianka montażowa) pochodzących z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie 

w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3) 80,00 zł brutto.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 listopada 2019 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach 

 

 

Janina Perz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 października 2019 r.

Poz. 6989


		2019-10-21T07:47:43+0000
	Polska
	Elżbieta Maria Majewska-Góral
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




