
 

 

UCHWAŁA NR XL/364/21 

RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Czaplinek za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi w zakresie: 

1) odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), w wysokości 

309,44 zł/ m3 brutto; 

2) odbierania segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy) w wysokości 208,85 zł/ 

m3 brutto; 

3) opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz transportu do stacji zlewnej na terenie miejscowości Czaplinek w wysokości 25,75 zł/m3 

brutto; 

4) opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz transportu do stacji zlewnej poza miejscowością Czaplinek w wysokości 25,75 zł/m3 brutto 

plus stawka za 1 km przewozu od miejsca pobrania nieczystości ciekłych lub osadów do stacji zlewnej 

w Czaplinku w wysokości 2,76 zł/ km brutto. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/358/21 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Czaplinek za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

Michał Olejniczak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 grudnia 2021 r.

Poz. 5697
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