
 

 

UCHWAŁA NR IV/38/18 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2  i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się górne stawki opłat w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny: 

1) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 110 litrów – 12,65 zł 

2) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 120 litrów – 13,80 zł 

3) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 240 litrów –  27,60 zł 

4) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 1100 litrów – 126,50 zł 

5) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 7000 litrów  – 805,00 zł 

§ 2. 2. Uchwala się górne stawki opłat w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób nieselektywny: 

1) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 110 litrów – 50,60 zł 

2) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 120 litrów – 55,20 zł 

3) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 240 litrów – 110,40 zł 

4) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 1100 litrów – 506,00 zł 

5) za jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 7000 litrów  – 3 220,00 zł 

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/339/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 

2016 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Julian Czarnecki 
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