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UCHWAŁA NR VIII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek i zasad odpłatności za usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpłowowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 

i Gminy Lipsko 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z Nr 142, póz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. Nr 236, poz.2008 z 2005r. z późn. zm.) Rada 
Miejska w Lipsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady odpłatności za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 

1. dla właścicieli nieruchomości posiadających urządzenie służące do gromadzenia odpadów górna stawka wynosi: 

1) w kontenerach KP-7 - 58,77 zł + VAT za 1m3 

2) w pojemnikach 1100l - 77,58 zł + VAT za 1 szt. 

3) w pojemnikach 120l - 10,66 zł + VAT za 1 szt. 

4) w pojemnikach 110l - 9,73 zł + VAT za 1 szt. 

2. dla właścicieli lub posiadaczy lokali użytkowych wykorzystywanych na cele związane z działalnością gospodarczą 
nie posiadających urządzeń służących do gromadzenia odpadów górna stawka wynosi - 2,00 zł + VAT za 
1m2 powierzchni 

3. dla instytucji i urzędów, które nie mają możliwości ustawienia na własnej posesji urządzeń do gromadzenia 
odpadów górna stawka wynosi - 3,00 zł + VAT od osoby zatrudnionej u dostawcy. 

4. koszt unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Woli Soleckiej-Wólce l m3 odpadów (górna stawka) wynosi 
- 35,75 zł + VAT 

5. koszt unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Woli Soleckiej-Wólce 1Mg odpadów (górna stawka) wynosi 
- 201,91 zł + VAT 

6. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 30zł +VAT za 1 m3 

7. zwalnia się od opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wyselekcjonowanych (szkło, 
makulatura, plastik) w oparciu o sieć pojemników odgólnodostępnych. 

§ 2. Szczegółowe warunki świadczenia usług określi umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości 
a usługobiorcą. 

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/89/2007 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
stawek i zasad odpłatności za usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lipsku 

Marek Łata


