UCHWAŁA NR XXVIII/189/13
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) art. 6 ust. 2 i ust.
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
391, poz. 951, oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się w Gminie Będzino górne stawki opłat ponoszonych za odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
- pojemniki 120 litrów - 19,92 zł,
- pojemniki 240 litrów - 34,06 zł,
- pojemniki 550 litrów - 54,16 zł,
- pojemniki 1100 litrów - 81,24 zł,
§ 2.
Ustala się w Gminie Będzino górne stawki opłat ponoszonych za odbierania segregowanych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
- pojemniki 120 litrów - 17,64 zł,
- pojemniki 240 litrów - 30,16 zł,
- pojemniki 550 litrów - 47,95 zł,
- pojemniki 1100 litrów - 71,93 zł,
§ 3.
Ustala się w Gminie Będzino górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wysokości 17,00 zł za 1 m3 ścieków komunalnych.
§ 4.
Miesięczny koszt odbioru odpadów stanowi iloczyn przyjętej w § 1 i § 2 stawki i częstotliwości odbioru
ustalonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.
§ 5.
Do górnych stawek opłat podanych w § 1, § 2, § 3, dolicza się podatek od towarów i usług określony
w odrębnych przepisach.
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§ 6.
Traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 437 z dnia 17 marca 2011 r).
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino, stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Będzino.

Przewodniczący Rady
Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski
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