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UCHWA£A Nr XI/113/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w
Kleczewie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszone przez
w³acicieli nieruchomoci oraz inne podmioty i jednostki
organizacyjne za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystoci sta³ych i p³ynnych wykonywanych na terenie
Miasta i Gminy Kleczew:
1) 5,00 z³ miesiêcznie od osoby zamieszkuj¹cej nieruchomoæ.
2) 8,00 z³ za wywóz nieczystoci z pojemnika 110 l.
3) 380,00 z³ za wywóz nieczystoci z kontenera.
4) 3,00 z³ za ka¿dy kilometr odleg³oci do sk³adowiska odpadów, za odpady przywo¿one z poza terenu gminy Kleczew.
5) 19,00 z³ za 1

m3

nieczystoci p³ynnych.

6) 60,00 z³ roczna op³ata rycza³towa za wywóz nieczystoci
sta³ych z dzia³ek rekreacyjnych.

2. Je¿eli odpady komunalne zbierane i transportowane
s¹ w sposób selektywny ustala siê nastêpuj¹ce górne stawki
op³at:
1) 3,50 z³ za ka¿dorazowy odbiór worka o pojemnoci 100 l.
2) 150,00 z³ za ka¿dorazowy wywóz nieczystoci z kontenera.
3) 3,00 z³ za ka¿dy kilometr odleg³oci do sk³adowiska odpadów, je¿eli segregowane przywo¿one s¹ spoza terenu
gminy Kleczew.
3. Do op³at, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nale¿y
doliczyæ nale¿ny w dniu wystawienia faktury podatek od
towarów i us³ug (VAT).
§2. W przypadku, gdy w³aciciele nieruchomoci nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug uprawnionych podmiotów,
obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów przejmie
ZGKiM w Kleczewie, pobieraj¹c op³aty maksymalne przewidziane w §1.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/246/05 Rady Miejskiej w
Kleczewie z dnia 19 lipca 2005 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski

