
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/201/13 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 6 czerwca 2013 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Słupca w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

określenia wysokości cen za te usługi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 6r ust. 4, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.
1)

 ), Rada Miasta Słupcy uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te 

usługi:  

1) odbiór odpadów budowlano - remontowych z remontów i budów wymagających załadowania do  

dodatkowego kontenera w wysokości  200,00zł/Mg,  

2) odbiór odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów (z przyciętych lub ściętych drzew i krzewów) 

wymagających załadowania do odrębnego kontenera w wysokości  120,00zł/m
3
. 

§ 2.  Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady, a także ich zagospodarowanie 

odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. 

§ 3.  Zapotrzebowanie na usługi, o których mowa w § 1 należy zgłaszać bezpośrednio do przedsiębiorcy 

wyłonionego w drodze przetargu. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2013r. i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 

21 i poz. 228. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4375
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