
UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 i 1579) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
w następujących wysokościach:

1) za odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

145,47 zł/1 m3 

brutto;

2) za odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

161,37 zł/1 m3 

brutto;

3) za usuwanie ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport 
do punktu zlewnego

15,93 zł/1 m3 

brutto.

2. Górna stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie obejmuje opłaty za oczyszczanie ścieków 
komunalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 77/7/XV/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 
z 2015 r. poz. 2032).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Wdowiak

Id: CB44C3A8-2720-473C-B0E7-20971716B474. Podpisany Strona 1


		2016-10-25T22:00:00+0000
	68-120 Iłowa lubuskie Polska
	Mirosław Michał Wdowiak
	Podpis organu wydającego akt prawny.




