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UCHWAŁA Nr XLIII/296/2009 

Rady Miejskiej w Miłakowie 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonyc h przez wła ścicieli nieruchomo ści za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opró żniania zbiorników bezodpływowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 6 
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Miłakowie uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w  zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Miłakowo: 
 
  1. za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów 

komunalnych z jednego pojemnika o objętości  
110 dm3 – 25,00 zł brutto miesięcznie 

 
  2. za dwukrotny odbiór odpadów komunalnych od osoby 

- 11,00 zł (brutto) miesięcznie 
 
  3. Odbiór i transport nieczystości ciekłych 18,00 zł brutto 

za 1 m3 
 

§ 2. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, czyli poprzez oddzielne zbieranie i 
odbieranie poszczególnych odpadów komunalnych, górne 
stawki opłat wynoszą: 
 
  1. dwukrotne odebranie segregowanych odpadów 

komunalnych z jednego pojemnika o objętości  
110 dm3 – 22,00 zł brutto, miesięcznie. 

 
  2. dwukrotny odbiór segregowanych odpadów komunalnych 

od osoby – 10,00 zł (brutto) miesięcznie. 
 

§ 3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
umożliwić wywóz odpadów komunalnych podmiotowi 
realizującemu czynności na zlecenie Urzędu Miejskiego  
w Miłakowie.* 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miłakowa. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w 
Miłakowie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Michał Boczulak 

 
 
   
* Rozstrzygniecie nadzorcze PN.0911-26/10 z dnia 4 lutego 2010 r. 
 
 


