
UCHWAŁA Nr 156/5/XVI/08

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 27 czerwca  2008 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1),
art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.2) i art. 9 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przez użyty w uchwale zwrot „osoba zamieszkująca w nieruchomości” rozumie się osobę
zamieszkującą na pobyt stały lub czasowy w nieruchomości; do osób zamieszkujących w
nieruchomości nie zalicza się osób które pomimo zameldowania na pobyt stały posiadają
czasowe zameldowanie w innej nieruchomości.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie
udokumentują w formie umowy oraz nie przedstawią dowodów opłat korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących
wysokościach:

1) odbiór stałych odpadów komunalnych niesegregowanych:
a) od gospodarstw domowych  - 18 złotych miesięcznie od jednej osoby

zamieszkującej w nieruchomości,
b) od pozostałych wytwórców - 214 złotych za jeden metr sześcienny pojemności

pojemników na nieczystości niesegregowane udostępnione do korzystania na
nieruchomości,

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz.
1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2006 r. Nr 144, poz. 1042 i Nr  180 poz. 1495.
3 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r.

Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.



2) odbiór stałych odpadów komunalnych segregowanych:
a) od gospodarstw domowych  - 16 złotych miesięcznie od jednej osoby

zamieszkującej w nieruchomości,
b) od pozostałych wytwórców - 213 złotych za jeden metr sześcienny pojemności

pojemników na nieczystości niesegregowane udostępnione do korzystania na
nieruchomości,

3) opłata za usuwanie nieczystości płynnych:
a)  ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego - 15

złotych za jeden metr sześcienny,
b) odprowadzanych do innych instalacji niż zbiorniki bezodpływowe (z

wyjątkiem oczyszczalni przydomowych) - 18 złotych za jeden metr
sześcienny, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Ustalenie ilości nieczystości płynnych odprowadzanych do innych instalacji niż zbiorniki
bezodpływowe ustala się na poziomie równym zużyciu wody, a w przypadku braku
opomiarowania całej zużywanej wody w nieruchomości, na podstawie ryczałtowego zużycia
wody określonego w odrębnych przepisach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                                              Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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