UCHWAŁA NR XV/119/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 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 (j.t.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Miejska w Darłowie
uchwala, co następuje.
§ 1. Określa się szczegółowy zakres dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Darłowo w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi jako jednorazowy, dodatkowy odbiór odpadów komunalnych
zebranych w pojemnikach lub workach o pojemności 60 l, 120 l, 240 l oraz 1100 l.
§ 2. Ustala się następujące wysokości cen za usługi określone w § 1:
1) za odbiór worka 60 l – 18,00zł;
2) za odbiór pojemnika/worka 120 l – 36,00 zł;
3) za odbiór pojemnika/worka 240 l – 72,00 zł;
4) za odbiór pojemnika/worka 1100 l –250,00 zł.
§ 3. 1. Usługi dodatkowe realizowane będą na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za dodatkowy,
jednorazowy odbiór odpadów komunalnych składanej przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miasta
Darłowo, nie wcześniej niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji.
2. Wzór deklaracji na usługi wymienione w § 1 stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
§ 4. Opłata za usługi dodatkowe doliczona będzie do opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie
Krystyna Sokolińska
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