
 

 

UCHWAŁA NR V/64/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 994) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  

za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

Pojemność w (litrach) Rodzaj odpadów Cenna netto w (zł) 

120 zmieszane odpady komunalne 19,00 

240 zmieszane odpady komunalne 34,00 

1100 zmieszane odpady komunalne 128,00 

powyżej 1100 zmieszane odpady komunalne 1 163,00 

powyżej 1100 zmieszane odpady z budowy i remontów 1 980,00 

powyżej 1100 odpady wielkogabarytowe 750,00 

powyżej 1100 inne odpady nieulegające biodegradacji 650,00 

powyżej 1100 odpady ulegające biodegradacji 821,00 

120 opakowania z papieru i tektury 8,00 

240 opakowania z papieru i tektury 14,00 

1100 opakowania z papieru i tektury 55,00 

120 opakowania z tworzyw sztucznych 9,00 

240 opakowania z tworzyw sztucznych 15,00 

1100 opakowania z tworzyw sztucznych 60,00 

120 odpady ulegające biodegradacji 15,00 

240 odpady ulegające biodegradacji 29,00 

1100 odpady ulegające biodegradacji 128,00 

2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi 

związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób nieselektywny: 

Pojemność w (litrach) Rodzaj odpadów Cenna netto w (zł) 

120 zmieszane odpady komunalne 38,00 

240 zmieszane odpady komunalne 68,00 

1100 zmieszane odpady komunalne 256,00 

powyżej 1100 zmieszane odpady komunalne 2 025,00 

powyżej 1100 zmieszane odpady z budowy i remontów 3 660,00 

powyżej 1100 odpady wielkogabarytowe 1 200,00 

powyżej 1100 inne odpady nieulegające biodegradacji 1 342,00 
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§ 2. Ustala się górną stawkę za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołczyn w wysokości 276,00 zł.  

§ 3. Do stawek opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. Traci moc uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Antkowiak 
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