
UCHWA A Nr  10/6/II/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia14 grudnia 2010 r.

w sprawie okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z
nieruchomo ci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) i art. 6 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pó n. zm. 2)  Rada  Miejska  uchwala,  co
nast puje:

§ 1.  1.  Ustala si  górne stawki op at brutto ponoszonych przez w cicieli  nieruchomo ci za
us ugi odbierania odpadów komunalnych oraz opró niania zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych w nast puj cych wysoko ciach:

1) za utrzymanie czysto ci i porz dku poprzez odbiór, wywóz i
sk adowanie nieczysto ci sta ych dla osób samodzielnie
gromadz cych odpady w sposób selektywny:

89,50 z /1 m3

2) za utrzymanie czysto ci i porz dku poprzez odbiór, wywóz i
sk adowanie nieczysto ci sta ych dla osób zlecaj cych selekcj
nieczysto ci sta ych przedsi biorcom posiadaj cym
zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci:

103,18 z /1 m3

3) za usuwanie cieków komunalnych ze zbiorników
bezodp ywowych i ich transport do punktu zlewnego

14,82 z /1 m3

2. Górna stawka op aty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie obejmuje op aty za
oczyszczanie cieków komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3.  Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz -
dowym Województwa Lubuskiego z moc  obowi zuj  od dnia 1 stycznia 2011 r.3

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2 Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zosta y  og oszone  w  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  144,  poz.  1042,  z
2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3 Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  Nr 293/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 2 grudnia
2009 r. w sprawie okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2010 r. Nr 6, poz. 72 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 1383).


