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z dnia 11 maja 2012 r.
w sprawie określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm./ oraz uchwały Nr 122/XXIV/08 z dnia 01
grudnia 2008 r. Rady Gminy w Oleśnicy w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Oleśnica, Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych w wysokości:
a) od pojemnika 120l. 20,00zł brutto
b) od pojemnika 240 l. 40,00zł brutto
c) od pojemnika 1.100 l. 160,00 zł brutto
2) segregowanych w wysokości:
a) od pojemnika 120l. 10,00 zł brutto
b) od pojemnika 240 l. 20,00zł brutto
c) od pojemnika 1.100 l. 80,00 zł brutto
§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 złotych brutto za 1m3
nieczystości ciekłych.
§ 3. Powyższe stawki mają zastosowanie tylko przy organizowaniu przez gminę odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania pojemników bezodpływowych (tzw. wykonania zastępczego) w stosunku do
właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentowali w formie umowy korzystania z usług wykonywanych
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w ww. zakresie, jednocześnie
stanowią górną cenę jaką mogą stosować przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta Gminy na świadczenie
usług wynikających z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 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 ze zm.).
§ 4. Traci moc uchwała Nr 64/XIV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie
określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1974

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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