
Uchwała Nr XX/113/09 

Rady Gminy Łabunie  

     z dnia 25 listopada 2009 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 podstawie art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) oraz art.40 ust.1 i art.41 

ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Łabunie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych w następujących wysokościach: 

 

1) odbiór odpadów komunalnych – 130 zł. brutto za 1m³ , 

2) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transportu do punktu 

zlewnego – 20,00 zł. brutto za 1 m³ . 

 

§ 2. 

1. Za odpady komunalne zbierane i transportowane w sposób selektywny, górną stawką opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych ustala 

się w wysokości 75%  opłat określonych w §1  pkt 1. 

2. Selektywne gromadzenie odpadów winno być wykonywane w sposób i na zasadach 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie  

uchwalonego uchwałą Nr XXV/115/2006 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 kwietnia 2006 roku. 

 

§ 3. 

    Opłaty za usługi o których mowa w §1 i §2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości 

pojemnika oraz pojemności zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i 

nieczystości ciekłe. 

§ 4. 

 

    Traci moc uchwała Nr XII/66/08 Rady Gminy Łabunie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie  

 określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

opróżniania  zbiorników bezodpływowych oraz  transportu nieczystości ciekłych. 

 

§ 5. 

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabunie . 

 

§ 6. 

    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                   Antoni Skura  


