UCHWAŁA NR XXIII.277.2012
RADY GMINY USTKA
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz.
1055, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 6 ust.
2 i 4 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:
§1.
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Ustka, za następujące usługi:
1) odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w wysokości: 150,00 zł
brutto/1 m3,
2) pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości: 40,00 zł
brutto /1 m3.
§2.
Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odebranie
odpadów z makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali
oraz odpadów zielonych zebranych w sposób selektywny w wysokości 20 zł brutto / 1 m3.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§4.
Traci moc uchwała nr XL/484/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka zmieniona uchwałą nr III/10/2010 Rady Gminy
Ustka z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/484/2010 Rady Gminy
Ustka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka.
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§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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