
ZARZADZENIE NR 39/2011 

WÓJTA GMINY TUŁOWICE  

z dnia 30 czerwca 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Tułowicach w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych oraz za przyjmowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalnię 

 

    Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały  

Nr V/28/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Woj. Op.  z 21.04.2011 r. Nr 41, poz. 522) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Ustalam stawki opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tułowicach w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych oraz za przyjmowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalnię w 

następujący sposób: 

1) w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z 

pojemników służących do ich gromadzenia: 

a) wywóz odpadów komunalnych z pojemników o pojemności do   120 l – 11,11 

zł, 

b) wywóz odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1100 l – 101,85 zł 

c) wywóz odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych – 6,95 

zł/osobę/m-c. 

2)   w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny  

        z pojemników służących do ich gromadzenia: 

a) wywóz odpadów komunalnych z pojemników o pojemności do   120 l – 16,67 

zł, 

b) wywóz odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1100 l – 138,92 

zł, 

c) wywóz odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych – 10,42 

zł/osobę/m-c. 

3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w 

wysokości 18,00 zł za 1m³, 

4) za przyjmowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalnię – 5,00 zł za 1m³. 

 

§ 2. Do podanych stawek naliczony będzie podatek VAT na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 248/10 z dnia 15 marca 2010 r.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.      
    


