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komunalnymi w 2019 roku

Burmistrz Miasta Przedborza informuj e, że zgodnie z Uchwałą Nr IIl/28/18 Rady
Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urzęd. Woj. Ł ódzkiego z 2019 r. , poz.
287) oraz Uchwałą Nr III/29/ 18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.
Urzęd. Woj . Łódzkiego z 2019 r. poz. 288) od stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. W przypadku nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) na terenie miejskim - 13,00 złotych miesięcznie,
b) na terenie wiejskim - 12,00 złotych miesięcznie,
2. W przypadku nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy , miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) na terenie miejskim - 26,00 złotych miesięcznie,
b) na terenie wiejskim - 24,00 złotych miesięcznie.
3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady
komunalne, opłata za pojemniki wynosi:
a) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 40 1- w wysokości 15 ,00 zł ;
2) o pojemności 60 1- w wysoko ści 26,00 zł ;
3) o pojemności 120 1- w wysokości 39,00 zł;
4) o pojemności 240 1- w wysokości 74,00 zł;
5) o pojemności 1100 1 - w wysokości 240,50 zł ;
6) o pojemności 5000 I - w wysokości 925 ,00 zł ;
7) o pojemno ści 7000 1- w wysokości 1 295 ,00 zł ;
8) o pojemności 10000 I - w wysoko ś ci 1 665 ,00 zł ;
9) kosze uliczne o pojemności 20 1- 7,50 zł ;
1O) kosze uliczne o pojemności 50 1- 15 ,00 zł ;
11) kosze uliczne o pojemności 70 1- 29,50 zł;
b) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 1- w wysokości 15 ,00 zł;
2) o pojemności 120 1- w wysokości 21 ,00 zł;
3) o pojemności 240 1- w wysokości 37,00 zł ;
4) o pojemności 1100 1 - w wysokości 120,00 zł ;
5) o pojemno ści 5000 I - w wysokości 462,00 zł ;
6) o pojemności 7000 1- w wysokości 647,00 zł ;
7) o pojemności 10000 I - w wysokości 832,00 zł.
4 . Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomościach
wykorzystywanych
na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez czę ść roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:
a) 111 ,00 zł , jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
b) 222,00 zł , jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
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