
UCHWAŁA NR XX/185/2013
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art.6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391; zm. Dz.U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21) uchwala się , co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Skępe w następujących wysokościach: 

1) za odebranie nieselektywnie zebranych odpadów komunalnych od pojemnika / worka o objętości: 

a) 60 litrów (L) –  14,00 zł, 

b) 80 L –  16,00 zł, 

c) 110 L –  22,00 zł, 

d) 120 L –  24,00 zł, 

e) 240 L –  40,00 zł, 

f) 1100 L – 140,00 zł; 

2) za odebranie odpadów selektywnie zebranych od pojemnika / worka o objętości: 

a) 30 L –    6,00 zł, 

b) 60 L –  10,00 zł, 

c) 80 L –  12,00 zł, 

d) 110 L – 14,00 zł, 

e) 120 L – 16,00 zł, 

f) 240 L – 24,00 zł, 

g) 1100 L – 60,00 zł; 

2. Określa się górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w wysokości 20 zł za m3. 

3. Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Tracą moc: 

- uchwała Nr XXXI/229/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 82 poz. 1455). 

- uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. 
poz. 166). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Janusz Kozłowski
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