
UCHWAŁA NR 704/XL/2013 
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 28,00 zł za 1m³ nieczystości 
ciekłych. 

§ 2. Stawka opłaty określona w § 1 zawiera podatek od towarów i usług. 

§ 3. Opłata, o której mowa w uchwale, ma charakter ceny maksymalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 
5 lipca 2001 r. o cenach (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 385), za usługi świadczone przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 868/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Sosnowca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4904



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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Rykała
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