
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXVIII/231/2013 

RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

z dnia 20 maja 2013 roku 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Na podstawie art.40 ust ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), oraz art.6 ust. 2  i 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.) Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem 

uchwala, co następuje  

§ 1. Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 2. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych w wysokości:  

a) 125,00 zł (brutto) za odbiór 1  m
3
 odpadów niesegregowanych  

b) 54,00 zł (brutto) za odbiór 1  m
3
 odpadów zebranych selektywnie, w sposób zgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem 

2. Ustala sie górna stawkę opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 34 zł (brutto) za 1  m
3
. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko n.D.  

§ 4. Traci moc uchwała Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 stycznia 

2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie w terminie 

14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1  lipca 2013 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D. 

Wiesław Kwiatek 
 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 3789
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