
 

 

UCHWAŁA NR XLI/312/17 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) - Rada Miejska 

w Ryglicach uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z tytułu średniego jednorazowego kosztu dojazdu do nieruchomości, na której znajduje się zbiornik 

bezodpływowy w wysokości: 

a) 56,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Bistuszowa; 

b) 128,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Joniny; 

c) 160,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Kowalowa; 

d) 192,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Lubcza; 

e) 112,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Ryglice; 

f) 72,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Uniszowa; 

g) 160,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Wola Lubecka; 

h) 112,00 zł brutto dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Zalasowa.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Stanaszek 
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