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Poz. 1223
UCHWAŁA NR XXV/153/2017
RADY GMINY BROJCE
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późń. zm.) i art. 3 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późń. zm.)
Rada Gminy Brojce uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w następujących wysokościach:
1) odbiór odpadów komunalnych – 100,00 zł brutto za 1 m3,
2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego –
35,00 zł brutto za 1 m3.
§ 2. 1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1ustala się w wysokości 80,00 zł brutto za
1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach
lub workach co najmniej:
1) odpadów papierowych i kartonowych,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów metalowych,
4) odpadów szklanych,
5) pozostałych odpadów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Fudała

