
 

 

UCHWAŁA NR XX/128/12 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 2. 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych w wysokości 18,00 zł brutto od jednej osoby miesięcznie.  

2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych 

w miejscowościach Sułów Wielki, Rudna Wielka, Rudna Mała i Wiewierz w wysokości 4,00 zł brutto od 

jednej osoby miesięcznie.  

3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 

50,00 zł/m
3 
brutto.  

§ 3. 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł brutto od jednej osoby 

miesięcznie.  

2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych 

w miejscowościach Sułów Wielki, Rudna Wielka, Rudna Mała i Wiewierz za usługi odbierania odpadów 

komunalnych zebranych w sposób selektywny w wysokości 2,00 zł brutto od jednej osoby miesięcznie.  

§ 4. 1. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/179/05 z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie odpadów 

komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.  

2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/177/09 z dnia 23 marca 2008 r. w zmiany 

uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/179/05 z dnia 17 listopada 2005 r.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wąsosza  

 

 

Zdzisław Nicpoń 
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