
 

UCHWAŁA Nr XXVII/196/2009 

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 662 z późn. zm.) Rada Miejska w Skary-

szewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określonych w niniejszej uchwale mają właściciele nie-

ruchomości lub najemcy albo właściciele lokali położonych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew za usługi 

podmiotów uprawnionych w zakresie odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych lub w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku nie udo-

kumentowania w formie umowy i dowodów płacenia za te usługi. 

§ 2.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za odbiór odpadów komunalnych w 

następujących wysokościach: 

 na terenach wiejskich 8zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc, 

 na terenach miejskich 11zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc. 

2. Ustala się górne stawki opłat od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż 

mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących działalności gospodarczej – 200zł za 1 Mg odpadów. 

3. Ustala się górne stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości: 25zł za 1m3 

/brutto/. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/256/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2006r. w 

sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

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

Mazowieckiego. 
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