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UCHWAŁA NR XXXVI/712/2020
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 12 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 7131)) i 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. W uchwale Nr XLII/894/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki
opłat za pojemnik o określonej pojemności, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku nie stosowania selektywnej zbiórki odpadów:
a) opłata za jeden pojemnik o objętości – 120 l. - 24,00 zł;
b) opłata za jeden pojemnik o objętości – 240 l. - 48,00 zł;
c) opłata za jeden pojemnik o objętości – 1100 l. - 220,00 zł;
d) kontener KP 5 - 1360,00 zł;
e) kontener KP 7 - 1720,00 zł;
f) kontener KP 10 - 2400,00 zł;
g) kontener KP 14 - 3240,00 zł;
h) kontener KP 18 – 3840,00 zł;
i) kontener posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) za 1m3 - 640,00 zł;
j) przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania odpadów innych niż prasokontenery - 640,00 zł za
1m3;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Kamil Suchański

