UCHWAŁA Nr XXXIII/63/2009
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 13 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie
Gminy Kisielice.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 8 ), art.40. ust.1. oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Jednolity tekst : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art.6. ust.2 i ust. 4. ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) ( Jednolity tekst : Dz.U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje :
§1.Za usługi świadczone przez uprawnione podmioty w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustala
się następujące górne stawki opłat :
1) za wywóz ( odbiór i unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych stałych przy 2- krotnym wywozie w miesiącu
17,00 zł brutto od 1 osoby,
2)

za wywóz nieczystości płynnych za 1m3 - 26,75 zł brutto.

§ 2.Zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny odbywa się z bonifikatą 20 % opłaty łącznej za wywóz
odpadów.
§ 3. Stawki określone w § 1 i § 2 zawierają podatek od towarów i usług według obowiązujących przepisów.
§ 4. Rozliczenie wykonanych usług następować będzie według ilości usuniętych nieczystości zgodnie z zawartą
umową pomiędzy właścicielem lub zarządcą nieruchomości a podmiotem wykonującym usługę.
§ 5.Traci moc uchwała Nr XVI/3/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Kisielice.
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.

