
UCHWAŁA NR XXXVI/436/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz.951 oraz z 2013 r. poz.21, poz.228 i poz.888) Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/331/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 489) zmienia się § 3, który otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 3. 1. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki 
opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi: 

1) 120 l – w wysokości 12,00 zł, 

2) 240 l – w wysokości 25,00 zł, 

3) 1100 l – w wysokości 76,00 zł 

– w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
podwyższone stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi: 

1) 120 l – w wysokości 25,00 zł, 

2) 240 l – w wysokości 50,00 zł, 

3) 1100 l – w wysokości 152,00 zł 

– w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Stawki opłat, o których mowa w ust.1 i 2, są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek
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