
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/140/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE 

z dnia 20 maja 2016 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zaklików  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r  ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miejska w Zaklikowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposób ich świadczenia: 

1) transport mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego 

z nieruchomości właściciela do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zaklikowie przy  

ul. Targowej 2; 

2) sprzedaż worków z logo gminy o pojemności 120l na zagospodarowanie  odpadów komunalnych 

zmieszanych z nieruchomości w ilości większej niż określonej w  § 8 pkt 6 regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Zaklików. 

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za świadczenie usług określonych w § 1 pkt 1: 

1) transport z terenu miejscowości Zaklików , Zdziechowice Drugie , Zdziechowice Pierwsze , Antoniówka, 

Irena – 24,00 zł; 

2) transport z terenu miejscowości Dąbrowa, Łysaków, Kolonia Łysaków, Karkówka- 56,00 zł; 

3) transport z terenu miejscowości Józefów, Stare Baraki, Nowe Baraki, Łążek Zaklikowski -64,00 zł; 

4) transport z terenu miejscowości Lipa, Gielnia, Goliszowiec- 88,00 zł 

2. Ustala się następujące stawki opłaty za świadczenie usługi określonej w § 1 pkt 2: 

1) sprzedaż worka z logo gminy na  zagospodarowanie odpadów komunalnych  zmieszanych - 6,50 zł . 

§ 3. 1 Zgłoszenie transportu o którym mowa w § 1, pkt 1 odbywać się będzie na podstawie wniosku 

właściciela nieruchomości złożonego do Urzędu Miejskiego w Zaklikowie wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Usługa transportu będzie wykonana pojazdem Volkswagen crafter o ładowności 3,5 tony w terminie  

7 dni od dnia zgłoszenia. 

3. Opłata za usługi dodatkowe wnoszona będzie z góry , na konto Urzędu Miejskiego w Zaklikowie  

tj Bank: BSZK w Kraśniku O/Zaklików Konto numer: 45 87171093 2012120001010001 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lipca 2016 r.
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§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Zaklików  nr LIV/320/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Zaklikowie 

 

 

Mirosław Mach 
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