
  
UCHWAŁA Nr XI / 82 /2007 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 06 grudnia 2007 roku 

 
w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew 

 
    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj z 2001 r. Dz. U.  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;  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, 
poz.974) oraz art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz.200; z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz.1042) 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
 

1.Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
   zakresie usuwania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające 
   zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych w wysokości:  
 -   za pojemnik 60 l                                    9,00 zł  
 -   za pojemnik 80 l                                  11,50 zł  
 -   za pojemnik  110 l/120 l                      14,00 zł  
 -   za pojemnik 240 l                                25,00 zł  
 -   za pojemnik 1100 l                              55,00 zł  
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
    zakresie usuwania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające 
    zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych jeŜeli odpady są zbierane i odbierane w 
    sposób selektywny w wysokości:  
 -   za pojemnik 60 l                                    6,70 zł  
 -   za pojemnik 80 l                                    8,60 zł  
 -   za pojemnik 110 l/120 l                       10,60 zł  
 -   za pojemnik 240 l                                18,20 zł  
 -   za pojemnik 1100 l                              48,00 zł  
3. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych 
  -   za 1 m ³                                               21,00 zł. 
4. PowyŜsze ceny nie zawierają podatku od towaru i usług. 
 

§ 2. 
 

Traci moc uchwała Nr XXXI/274/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 
października 2006r w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew. 
 
 
 



                                                                         § 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.                     
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko                                       


