
                                                  UCHWAŁA  NR V/28/2011 

RADY GMIN Y TUŁOWICE 

z dnia 23 marca 2011r 

 
 

 w sprawie ustalenia 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 (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, zm. 180, poz. 1495, zm.  
z 2006r. Nr 144.poz. 1042, zm. z 2008r. Nr 223, poz. 1464, zm. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 
79, poz. 666, nr 92, poz. 753, nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278, z 2011r. Nr 5 poz. 

13) Rada Gminy Tułowice uchwala co następuje: 
 

§  1. Ustala się  górne  stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi:  
1) w zakresie odbioru  odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników służących do ich 
gromadzenia: 

a) za pojemnik   120 l w wysokości    20,00 zł/szt.  
b) za pojemnik   240 l w  wysokości   40,00 zł/szt.   

c) za pojemnik 1100 l w  wysokości  160,00 zł/szt.  
d) za pojemnik KP 7   w  wysokości  500,00 zł/szt.  
 

2)  w zakresie odbioru odpadów komunalnych   zbieranych   w sposób selektywny:  
        a) za pojemnik  120 l w wysokości      18,00 zł/szt.  

b) za pojemnik   240 l w  wysokości    36,00 zł/szt.   

c) za pojemnik 1100 l w  wysokości  150,00 zł/szt.   
d) za pojemnik KP 7   w  wysokości  450,00 zł/szt.  

 
§ 2. Ustala się górne stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych  w wysokości 30,00 zł / m3.  

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

przepisów. 
 
§ 4. Traci moc uchwała  Nr XI/88/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2007  roku  

 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za 
usługi  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych.   
 
§  5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.  

 

§  6.  Uchwała podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na 

tablicach  ogłoszeń na terenie Gminy Tułowice.  
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty  publikacji.  

 

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy  
                                                    Michał Szumega 


