
UCHWAŁA NR XXXVI/197/13
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. 
U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych w wysokości 35,00 zł brutto. 

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów 
komunalnych (zmieszanych) w następujących wysokościach: 

1) 20,00 zł brutto za pojemnik o objętości do 120 l 

2) 30,00 zł brutto za pojemnik o objętości do 240 l 

3) 60,00 zł brutto za pojemnik o objętości do 750 l 

4) 80,00 zł brutto za pojemnik o objętości do 1100 l 

5) 780,00 zł brutto za kontener KP-7 o objętości do 7m3 

2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów 
komunalnych zbieranych w sposób selektywny, w wysokości odpowiednio stanowiącej 50% wartości określonej 
w ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/58/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Murawski

Strona 1Id: APRGA-THSJJ-RIZFD-FBALZ-EBMIE. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————




