
UCHWAŁA Nr XVII/156/2008 
RADY GMINY w ŁODYGOWICACH  

 
z dnia 28 marca 2008 r. 

 
w sprawie: ustalenia górnych stawek rocznych opłat za odbiór, wywóz i składowanie odpadów stałych w 2008 roku. 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
 

RADA GMINY w ŁODYGOWICACH 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się następujące górne stawki rocznych opłat za odbiór i wywóz odpadów stałych  
na terenie Gminy Łodygowice: 
1. Od właścicieli lub samoistnych posiadaczy niezamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice (domy letniskowe, 
mieszkalne): 
a) roczna opłata od jednej osoby                                                                    wynosi     26,00  zł                                                   
b) jednorazowa opłata za kontener o pojemności 1100 l                                wynosi     22,00  zł    
c) jednorazowa opłata za worek (kubeł) balastu o pojemności 110 l              wynosi       9,00  zł                                                                                 
2. W budynkach zamieszkałych przez więcej niŜ jedną rodzinę istnieje obowiązek zawarcia odrębnych umów na wywóz 
odpadów przez kaŜdą z nich.  
3. Opłaty za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących z remontów budynków (z wyłączeniem eternitu) 
za jeden kontener (o poj. od 6000 l do 7300 l) wynosi 215,00 zł . 
4. Opłaty określone w punkcie 1 i 3 są opłatami zawierającymi podatek VAT. 
   

§ 2 
 
 Nie pobiera się opłat za odpady segregowane. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 

§ 4 
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy z dnia 15 lutego 2008 r. nr XVI/143/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór, 
wywóz i składowanie odpadów stałych na terenie Gminy Łodygowice. 
 

§ 5 
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni 
od dnia jej opublikowania.  
 

 
 
 
 

 
 Przewodniczący 
 Rady Gminy Łodygowice 
 
 Stanisław Kucharczyk 


