DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Poz. 2623

Data: 2013-08-07 13:27:29

UCHWAŁA NR XXX/185/2013
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Miasto Kowal:
1) za pojemnik 60 l – w wysokości 15,00 zł;
2) za pojemnik 110 l i 120 l – w wysokości 24,00 zł;
3) za pojemnik 240 l – w wysokości 44,00 zł;
4) za pojemnik 1100 l i większe – w wysokości 130,00 zł.
§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki za
usługi, o których mowa w § 1 ulegają obniżeniu:
1) za pojemnik 60 l – w wysokości 9,00 zł;
2) za pojemnik 110 l i 120 l – w wysokości 18,00 zł;
3) za pojemnik 240 l – w wysokości 33,00 zł;
4) za pojemnik 1100 l i większe – w wysokości 97,50 zł.
§ 3. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujące na terenie Gminy
Miasto Kowal:
1) za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych – w wysokości 20,00 zł.
§ 4. Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości ustalonej i naliczanej na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 5. Stawki o których mowa w § 1,2,3 dotyczą każdorazowego wykonania usługi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Giergielewicz

