
                                                                                                                               
UCHWAŁA NR XV/138/07 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
z dnia 28 września 2007 r. 

 
 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 

 
        Na podstawie art.6 ust.2 oraz ust.4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 ze zm. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1042)) oraz art.40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.:Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568; Dz.U.z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r.: Dz.U. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337), Rada 
Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje: 
 
 
       § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbioru odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i  transportu 
nieczystości ciekłych w następujących wysokościach: 
 
1. Odbiór odpadów komunalnych: 
a) pojemnik  110 l i 120 l – 6,30 zł brutto 
b) pojemnik  240 l    –  8,30 zł brutto 
c) pojemnik  770 l  –  25 zł brutto 
d) pojemnik 1100 l   –  25 zł brutto 
e) kontener 7 m³   –  300 zł brutto 
 
2. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i transportu do punktu 
zlewnego 8 zł za 1 m³. 

 
 

      § 2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów segregowanych wynoszą do 20 % stawek 
ustalonych w § 1 ust.1. 
 
 
      § 3. Traci moc uchwała Nr XXII/190/97 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 11 kwietnia 
1997 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie oraz 
opłat od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystanie z usług w/w 
jednostce. 
 
 
       § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Kamieńsku, w sołectwach 
Gminy Kamieńsk oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 



 
       § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 
 
 
      § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 


