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UCHWAŁA NR XIII/53/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z §
11 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2012 r. poz. 3762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:
1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości – w wysokości 45,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości – w wysokości 180,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny;
3) za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności niż określone w pkt 1-2 stawki opłat,
o których mowa w pkt. 1-2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
2. Górne stawki opłat, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w zakresie nieczystości ciekłych,
regulują odrębne uchwały rad gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/136/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3336).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Gmin Wierzyca
Grzegorz Piechowski

