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UCHWAŁA NR XXIX/561/2020
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 1)), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), uchwala się, co następuje:
§ 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 w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi w następującej wysokości:
1) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 200 zł brutto za 1 m3;
2) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 400 zł brutto za
1 m3.
§ 2. Górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej
do wielkości pojemników lub worków, w których zbierane są odpady.
§ 3. Określa się górną stawkę opłaty brutto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 27 zł/m³.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/696/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie określenia górnych
stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

1) Zmiany

tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150,
poz. 284.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 01.09.2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Kamil Suchański

