UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Lądek Zdrój
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póżn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na kwotę
140 zł za m3. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór i transport nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości na kwotę 45 zł za m3.
§ 2. Do cen wskazanych w § 1 dodaje się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004 r. Nr 54, poz. 535)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XIX/132/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Przedstawiona górna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za odbiór i transport nieczystości
ciekłych ma odzwierciedlać zmianę sytuacji związanej z gospodarką odpadami na terenie Gminy Lądek Zdrój.
Składowisko odpadów znajdujące się na terenie Kompostowni ZBK w Lądku Zdroju przestało funkcjonować
w dniu 31 grudnia 2010 r. W związku z tym odpady muszą być transportowane na składowiska znajdujące się poza
terenem gminy, na których z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpił znaczny wzrost cen za przyjęcie odpadów do
składowania (związane jest to m.in. ze wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska).

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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