
                                        PROJEKT 
UCHWAŁA  Nr …………………………

                                                   RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia…………………….

w sprawie określenia górnych stawek  opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych 

Na  podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i 
czystości  w gminach (Dz. U. z 2012 roku , poz. 391) oraz  art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,  
art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) w związku z art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. 
U. Nr 97 poz. 1050 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zębowice  uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się górne stawki (brutto) opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości:            
                                                                                               

1) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika            80 l                   23,00 zł 
2)   za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika          110l                    30,00 zł 
2) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika         120 l                   30,00 zł
3) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika          140 l                   36,00 zł
4) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika         240 l                   50,00 zł
5) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika       1100 l                 116,00 zł

§ 2
W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, określa 
się niższe górne stawki (brutto) opłat, o którym mowa w § 1, w wysokości:
  

1) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika            80 l                    13,50 zł          
2) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika          110 l                    17,00 zł             
3) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika          120 l                    17,00 zł             
4) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika          140 l                    19,00 zł             
5) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika          240 l                    30,50 zł             
6) za  jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika        1110 l                    72,00 zł 
7) za jednorazowy odbiór pojemnika ,,żółta pokrywą”  240l                     11,00 zł

(odpady zbierane selektywnie)
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

§ 4
Uchwała  wchodzi  w  życie   po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

§5
Traci moc uchwała Nr XXVIII/215/09  Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady
Gminy w Zębowicach


