
UCHWAŁA Nr  209/5/XXI/08

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm 1), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko odpadów komunalnych w
Czyżówku, będącego własnością komunalną gminy Iłowa, w wysokości 64,49 zł netto
za jedną tonę, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ustala się opłatę za przyjęcie ścieków bytowych i ścieków komunalnych dowożonych do
punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Iłowej, będącej własnością komunalną gminy
Iłowa, w wysokości 2,44 zł netto za jeden metr sześcienny.

3. Niezależnie od opłat wymienionych w ust. 1+ pobiera się opłatę za korzystanie ze
środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 15, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056).

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera odpowiednio administrator wysypiska odpadów
komunalnych w Czyżówku lub administrator oczyszczalni ścieków w Iłowej.

2. Administrator wysypiska i oczyszczalni zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji
przyjętych odpadów i pobieranych opłat.

§ 3. Przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów komunalnych z poza terenu gminy Iłowa
uwarunkowane jest podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy zainteresowaną
gminą a gminą Iłowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 119/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 roku w
sprawie wysokości opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów komunalnych w
Czyżówku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady
              Mirosław Wdowiak

1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.


