
 
         UCHWAŁA Nr XXIX/192/2009  

Rady Gminy  Popielów 
z dnia 26 marca 2009 r. 

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów. 
 
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt.15 oraz art.40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
(Dz. U. z 2001 r. 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97),Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników służących do ich gromadzenia 
w wysokości: 

 
1)  za jednokrotne odebranie odpadów z jednego pojemnika, zwane w dalszej 

części uchwały „za pojemnik” – 80 dm
3 
– 20,00 zł + VAT; 

2)  za pojemnik 110 dm
3 
– 22,00 zł + VAT; 

3)   za pojemnik 120 dm
3
 – 23,00 zł +VAT; 

4)  za pojemnik 240 dm
3
 – 36,00 zł +VAT; 

5)   za pojemnik 1100 dm
3
 – 80,00 zł + VAT. 

 
§ 2 

 
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny w wysokości: 

 
1) dla odpadów opakowaniowych: szkło, papier i makulatura, tworzywa sztuczne za 

jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów do kompletu worków 
służących do ich gromadzenia o pojemności do 120 dm

3
 - 6,00 zł + VAT 

 
2) dla odpadów komunalnych pozostałych po segregowaniu, za jednokrotne odebranie 

tych odpadów z pojemników służących do ich gromadzenia: 
 

a) za pojemnik 80 dm
3
 – 11,50 zł + VAT; 

b) za pojemnik 110 dm
3 
– 13,00 zł + VAT; 

c) za pojemnik 120 dm
3
 – 14,00 zł + VAT; 

d) za pojemnik 240 dm
3
 – 26,00 zł + VAT; 

e) za pojemnik 1100 dm
3
 – 58,00 zł + VAT. 

 
§ 3 

 
Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych w wysokości:20,00 zł + VAT za 1m

3
. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
 

 
 
 



 
 

§ 5 
 

Traci moc uchwała Nr XX/139/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 lipca 2008 Nr 
54, poz. 1720) 

 
 

§ 6 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 


