
UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

NR XXXI/157/09 

z dnia 27 stycznia 2009 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania  

z nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 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 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ustawy 

z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszy-

mi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, 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 następujący 

sposób: 

1) jeżeli w umowie o wywóz odpadów komunalnych cena jest ustalona według liczby osób, określa się górną 

stawkę opłat za odbiór odpadów na 5,57 zł + 7% VAT od osoby miesięcznie, 

2) jeżeli w umowie o wywóz odpadów komunalnych cena jest ustalona według ilości m³ odpadów,  określa 

się górną stawkę opłat na 64,20 zł + 7% VAT za 1 m³, 

3) górną stawkę opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, okre-

śla się na 10,85 zł + 7% VAT za 1 m³. 

§ 2 

Górną stawkę opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, obniża się o 5%, jeżeli odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997r. w sprawie opłat za 

usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-

nośląskiego. 
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