UCHWAŁA NR XLII/485/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Piekary Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Piekary Śląskie:
1) za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych:
a)
b)
c)
d)

pojemnik 120 litrów
pojemnik 240 litrów
pojemnik 1100 litrów
pojemnik ponad 1100 litrów

2) za usługi w zakresie opróżniania
w wysokości 40,00 zł brutto za 1 m3.

24,00 zł brutto za jedno opróżnienie,
40,00 zł brutto za jedno opróżnienie,
105,00 zł brutto za jedno opróżnienie,
104,00 zł brutto za 1 m3

zbiorników

bezodpływowych

i transportu

nieczystości

ciekłych

§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, odpady segregowane
zostają odebrane bez dodatkowej opłaty.
§ 3. Stawki opłat, o których mowa w § 1 posłużą również do wyliczenia wysokości opłat za odbieranie
odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych w decyzjach wydawanych z urzędu
właścicielom w/w nieruchomości, którzy nie mają zawartej umowy i dowodów opłat za odbiór odpadów
komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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