Uchwała Nr XII/114/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia 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. 6 ust. 2 , 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 )
uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości:
1) za odbiór odpadów komunalnych stałych – 120,00 zł/m3 + VAT co stanowi;
a) 7,20 zł + VAT za pojemnik 0,06 m3,
b) 13,20 zł + VAT za pojemnik 0,11 m3,
c) 14,40 zł + VAT za pojemnik 0,12 m3,
d) 132,00 zł + VAT za pojemnik 1,10 m3;
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
o pojemności;
a) do 3 m3
– 70,00 zł + VAT,
b) powyżej 3 m3 do 5 m3 – 90,00 zł + VAT,
c) powyżej 5 m3 do 10 m3 – 130,00 zł + VAT,
2. W przypadku odbioru odpadów komunalnych poza harmonogramem, stawki opłat o
jakich mowa w ust. 1 pkt 1 ulegają zwiększeniu w zależności od odległości od miejsca
ich unieszkodliwiania w następujący sposób:
1) do 20 km od miejsca wywozu o 100%;
2) powyżej 20 km od miejsca wywozu o 150%.
§ 2.
Stawki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ulegają obniżeniu o 10% jeżeli odpady
komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
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§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/233/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Nr 46, poz. 776.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Zygmunt Szczepański

