DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 7 maja 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1151

Data: 2015-05-07 14:31:44

UCHWAŁA NR VIII/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z 2015 r., poz. 87 oraz poz. 122) Rada Miejska w Strzelcach
Opolskich uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów
komunalnych, w wysokości brutto:
1) za odbiór jednego pojemnika odpadów komunalnych, w którym odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
a) o pojemności 110/120 l - 24,00 zł,
b) o pojemności 240 l - 49,00 zł,
c) o pojemności 1100 l - 173,00 zł,
d) typu KP - 7 - 854,00 zł;
2) za odbiór jednego pojemnika odpadów komunalnych, w którym odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
a) o pojemności 110/120 l - 30,00 zł,
b) o pojemności 240 l - 60,00 zł,
c) o pojemności 1100 l - 210,00 zł,
d) typu KP - 7 - 980,00 zł.
§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, w wysokości
brutto 27,00 zł/m3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
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§ 4. Traci moc uchwała nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących
na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 125, poz. 1428).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Gabriela Puzik

