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w sprawieustaleniag6mych stawekoplat brutto za uslugi komunalneo charakterze
uiytecznodcipublicznej obowi4zujqcychna tereniemiastai gminy Sztum,
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym(j. t. w Dz. U.22001r. Nr 142,poz. 1591ze zmianami)i art.4 ust. I pkt 2 ustawy
z dnia20 grudnia1996roku o gospodarce
komunalnej(Dz.U.z 1997r. Nr 9,po2.43 zp6in.
zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnra 13 wrzeinia 1996 roku o utrzrymaniuczystoScii
porzqdkuw gminach(i. t w Dz. U. z 2005r. Nr 236,po2.2008ze zmianarni)RadaMiejska u c h w a I a, co nastppuje:

$1.
Ustala sig g6me stawki oplat brutto za uslugi komunalne o charakterze uZytecznodci
publicznejw brzmieniu okre6lonymw zal4cznikuNr I do niniejszejuchwaly.
$2.
Wykonanieuchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
$ 3.
Tracqmoc uchwaly Nr XIV/85/2007 Rady Miej skiej w Sztumiez dnta 6 puldziernka 2007
roku w sprawie ustalenia g6mych stawek oplat brutto za uslugi komunalne o charakterze
uZl'teczno3ci publicznej obowiqgujqcych na terenie miasta i gminy Sztum oraz Nr
WXII/230/2008 Rady Miejskiej w Sztumiez dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawieustalenia
g6mych stawek oplat brutto za uslugi komunalne o charakterzeuZyteczno6cipublicmej
obowiqzuj4cychna tereniemiastai gminy Sztum.
$4.
Uchwalapodlegapublikacji w Dzienniku UrzgdowyrnWojew6dztwaPomorskiegoi wchodzi
w Zyciepo uplywre14 dni od dniaogloszenia.
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Uzasadnienie:
Przedsigbiorstwo
Wodoci4g6wi KanalizacjiSp6lkaz o.o. w Szhrmiezrvr6cilosig z
wnioskiem o wprowadzenie nowych - podwyZszonych oplat za uslugi komunalne o
charakterze u2l.teczno6ci publicznej. KoniecznoSd podwy2szenia stawek oplat wynika
gl6wnie ze wzrostu cen energii elektryczrej, material6w, uslug a szczeg6lnie oieju
napqdowego,kt6regoprzewidywanywzrost cen zwipany ze zmian4akcyzyplanowanyjest o
10%. Obecne stawki oplat za uslugi komunalne pogrzebowe wprowadzono uchwal4 Nr
XM85/2007 z dnta6 puldziem*a 2007 roku , na pozostaleuchwalqNr WII/230/2008 z
dnia 30 grudnia2008roku.
Bior4c powyZsze pod uwagg wnoszQ o podjgcie uchwaly w proponowanym
brzmieniu.
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WYKAZ
publicznej
uirytecznosci
g6rnychstawekoplatbrutto zauslugikomunalneo charakterze
na tereniemiastai gminySztum.
obowi4zujqce
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Wyw6z nieczysto6cistatychstawkapodstawowazVm3

69,81

SM 11001.za 1 m3,
stalychz pojemnika
Wyrv6znieczysto5ci
I strefa
stalychz pojemnikaSM 11001. za 1 m3,
Wyv6z nieczystoSci
II strefa
Wynu6,oi""ry.toSci stalychz pojemnikaSM 110l. zal m3,
I strefa
-1
stalychz pojemnikaSM 110 1. za 1 m',
Wyvv6znieczystodci
II strefa
Wyrv6znieczystodcistalychz pojemnikaSM 110 1. za I m" ,
III strefa
na wysypisko
nieczysto3ci
PrzyjEciei unieszkodliwienie

56,37
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59,46
66,12
89,63
119,36
181,81

0,27

ulic i chodnik6w
Letnieoczyszczanie
Zimowe oczyszczanieulic i chodnik6w

0,37

1 0 Uslugi pogrzebowe:
1

Miejscepod mogilpdu24na 20 lat

316,00

2

158,00

3

Miejscepod mogil4malq sektordziecigcy
Miejscepod mogilgna cmentarzuprzyul. Nowowiejskiego

527,00

4

Rezerwacjamiejscapod mogilQdu2Ana 20 lat

632,00

5

211,00

7

Oplata za gr6b duiryna nastgpne20 lat
Oplataza g6b maly na nastgpng20 lat
Miejsce pod gr6b murowany- glgbinowy (2 osoby)

8

Miejscepod gr6bmurowanypodw6jny

1897,00

9

Wykopaniegrobu duZego

3 16,00

1 0 Wykopaniegrobu malego

158,00

o

l1

53,00

Wykopaniegrobu du2egow utrudnionychwarunkach

1 4 Obsluga przy grobowcu
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1370,00

105,00

_?ryq*r:..etly i!-l _

12 Zasypaniemogily malej
IJ

105,00

.

__:-.,j+i.;_

490,00
211,00

- oplatastala
15 Dom przedpogrzebowy

i 05,00

l 6 Pozwoleniena kaidoramwy wjazd:.

r

Celemustawienianagrobka

74,00

o

Samochodemosobowym

5,00

1 7 Ekshumacjazwlok

1476,00

l 8 Wykopaniemogily w grobie przezraczonymdo ponownego
uirycia- powyiej 20 lat

622,00

1 9 Za crynnoSciwykonlrvane w dni wolne od pracy rymienione

2l l,00

(dodatkowo)

20 Oplataza nieterminowewnoszenieoplat po upll'rvie:
-21 lat

30,00

- 22lat

60,00

- 23lat

90,00

- 24\at

120,00

- 25\at

150,00

21 Oolata za nadz6rnad robotami obcvchwvkonawc6w

50,00
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