UCHWAŁA NR xxxv/672ll3
RADY MIASTA PIOTRI(OWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
nieruchomości,którzy pozbywają
w sprawie okreś|eniagórnych stawek opłatponoszonych przez właścicieli
się z terenu nieruchomościnieczystościciekĘch, oraz górnych stawek dla właŚcicieli nieruchomości,którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia opłatza gospodarowanieodpadami komunalnymina rzecz Miasta za
usługiw zakresieodbieraniaodpadów komunalnych
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 15, art.40ust. l i art.4| ust. 1ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie
gminnym (tekstjednolity:Dz.U. z20I3r. poz. 594);oraz art.6ust.2,4i 4a ustawy zdnia 13 września1996r.
i porządkuw gminach(tekstjednolity:Dz.U. z20I2t. poz.39l, poz.95I, zmiany 2013r.
o utrzymaniuczystości
poz.2I,poz. f28) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiegouchwala,co następuje:
$ 1. określa się gómą stawkę opłaty ponoszonej przez właścicielinieruchomościza wywóz Z teręnu
nieruchomościnieczystości
ciekĘch ze zbiomików bezodpływowychi transportdo punktuzlewnegow wysokości
30,00zł.za I m3.
którzy nie są zobowiązani
nieruchomości,
s 2. 1. określasię góme stawki opłatponoszonychprzez właścicieli
do ponoszenia optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi odbierania odpadów
komunalnych, w wysokościbrutto:
1) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zmieszanychustala się stawkę opłatyza odpady gromadzone
w pojemniku:
a) o pojemności120 l

- w wysokości 39,20zł,

b) o pojemności
240 l

- w wysokości 54,88zł,

1100l - w wysokości164,44zł,
c) o pojemności
d)kontener

- w wysokości164,44złlm3;

2) za jednokrotneodbieranieodpadów komunalnych zbieranych i odbieranychw sposób selektywny ustala się
nizsząstarvkęopłaĘ'zaodpadygromadzonew pojemniku:
120|
a) o pojemności

- w wysokości 27,44zł,

240 1
b) o pojemności

- w rvysokości 38,42zł,

1100l - w wysokości1I5,f5 z|t,
c) o pojemności
d) kontener

- w wysokościII5,f5 złlm3.,

$3.Traci moc Uchwała Nr XXX1Il545l08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 23grudnia
nieruchomościza usługi
2008 roku w sprawie określeniagómych stawek opłatponoszonychprzez wł'aścicieli
płynnych.
odbieraniaodpadów komunalnych,opróżnianiazbiomików bezodpływowychi transporh]nieczystości
$4.Uchyla się Uchwałę Nr XXXII16381|3 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 24kwietnia
którzy nie są
nieruchomości,
gómych stawekopłatponoszonychprzez wł.aściciela
2013 roku w sprawieokreślenia
Piotrkowa
ponoszenia
gospodarowanie
na
rzecz
Miasta
zobowiązani do
opłat za
odpadami komunalnymi
Trybunalskiego za usługiw zakresie odbieraniaodpadów komunalnych.
$ 5. Wykonanie uchwĄ

powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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$ ó. Uchrvatawchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowaniaw Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkieso.
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