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Projekt

z dnia  17 stycznia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 17 stycznia 2011 r.

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

ciekłych 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. i samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości gminy Tarnów Opolski za 
usługi w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych w przypadku ich zbierania w sposób nieselektywny 

a) za pojemnik 80 l - 18,00 zł 

b) za pojemnik 110 -120 l - 31,20 zł 

c) za pojemnik 240 l - 46,80 zł 

d) za pojemnik 1100 l - 67,60 zł 

2) odbierania odpadów komunalnych w przypadku ich zbierania w sposób selektywny 

a) za pojemnik 80 l - 12,37 zł 

b) za pojemnik 110 – 120 l - 14,62 zł 

c) za pojemnik 240 l - 28,10 zł 

d) za pojemnik 1100 l - 61,95 zł 

e) za jednorazowe opróżnienie pojemnika z segregowanymi odpadami 240 l lub zestawu worków do 
selektywnej zbiórki - 11,00 zł 

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 26,00 zł / m3. 

§ 2. Podane stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od 
towarów i usług. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/165/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 04 września 2008 sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania 
odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 74, 
poz. 1915). 

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


