
 

 

UCHWAŁA NR 130/XIV/2019 

RADY MIEJSKIEJ W NAROLU 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Narol od właścicieli nieruchomości obowiązków opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i zagospodarowania tych odpadów, częstotliwości opróżniania zbiorników, 

wysokości opłat za usługi oraz terminu i sposobu uiszczania opłat 

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

(Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) oraz art. 6a, art. 6b ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z zaprzestaniem działalności usługodawczej na terenie Gminy Narol, przez podmioty 

gospodarcze zajmujące się działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, Rada Miejska 

w Narolu postanawia  przejąć obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych. 

§ 2. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych następuje na wniosek właściciela nieruchomości, na której 

usadowiony jest zbiornik. 

§ 3. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, uzależniona jest od jego pojemności oraz ilości 

osób z niego korzystających. 

§ 4. Określa się opłatę ryczałtową za jednorazowe opróżnienie zbiornika w wysokości 60,00 zł  (słownie: 

sześćdziesiąt złotych). 

§ 5. Określa się opłatę na zagospodarowanie nieczystości ciekłych w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) 

za 1 m
3 
ścieków, liczony od pojemności zbiornika, lub możliwości pojemnościowej pojazdu asenizacyjnego. 

§ 6. W przypadku odbioru odpadów zagęszczonych, będzie pobierana dodatkowa opłata za rozcieńczenie 

ścieków w kwocie 3,00 zł od jednorazowego opróżnienia zbiornika. 

§ 7. Opłatę za wykonaną usługę, która stanowi sumę składników i uzależniona jest od ilości i jakości 

odpadów płynnych, wnosi się za pośrednictwem referatu gospodarki komunalnej do kasy w Urzędzie Miasta 

i Gminy Narol w ciągu tygodnia od dnia wykonania usługi. 

§ 8. Stawki opłat określone w uchwale są stawkami opłat brutto. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu 

 

Krzysztof Szawara 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 5790
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