
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/128/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, poz. 1920) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

1.  za pojemnik 110 litrów: 

1)  18,00 zł brutto; 

2)  20,00 zł brutto, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2.  za pojemnik 1100 litrów: 

1)  130,00 zł brutto; 

2)  140,00 zł brutto, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

§ 2.  Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

1)  na terenie miejskim - 20,00 zł brutto/m3; 

2)  na terenie wiejskim - 25,00 zł brutto/m3. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z 2013 r. poz. 4127). 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 

Joanna Halina Karmowska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 4928
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