
 

 

UCHWAŁA NR XLV/279/2018 

RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pysznica 

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

U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1289, z późn. zm.) Rada Gminy Pysznica 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Pysznica, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:  

1) zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny: 

a) za pojemniki na odpady o pojemności 110 l – 40,00 zł, 

b) za pojemniki na odpady o pojemności 120 l -  40,00 zł, 

c) za pojemniki na odpady o pojemności 240 l – 80,00 zł, 

d) za pojemniki na odpady o pojemności 1100 l -  150,00 zł, 

e) za kontenery typu KP 7 – 700,00 zł, 

f) za worek o pojemności 100 i 120 litrów- 25,00 zł. 

2) zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 

a) za pojemniki na odpady o pojemności 110 l – 35,00 zł, 

b) za pojemniki na odpady o pojemności 120 l - 35,00 zł, 

c) za pojemniki na odpady o pojemności 240 l - 60,00 zł, 

d) za pojemniki na odpady o pojemności 1100 l - 120,00 zł, 

e) za kontenery typu KP 7 - 600,00 zł, 

f) za worek o pojemności 100 i 120 litrów (odpady komunalne zmieszane) - 30,00 zł. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Pysznica za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych:  

1) 18,00 zł  za 1 m
3
  ścieków komunalnych z gospodarstw domowych; 
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2) 22,00 zł za 1 m
3
 ścieków komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji  

i innych osób prawnych. 

§ 3. Stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami opłat netto, do których dolicza się podatek  od towarów 

i usług  według obowiązujących stawek tego podatku.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pysznica.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Pysznica. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Józef Gorczyca 
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