
Uchwała Nr XIII – 88 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
położonych  na  terenie  Gminy  Baborów  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.  
1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 6 ust 2 i ust. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005r. Nr 236, poz.2008 
oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących 
wysokościach:

1. odbiór odpadów komunalnych (stałych) nie segregowanych :
a) gospodarstwa domowe -   15 zł od 1 osoby miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy - 150 zł za 1 m3

2. odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny 
a) gospodarstwa domowe -   10 zł od 1 osoby miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy - 100 zł za 1 m3

3. wywóz  i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
bez względu na położenie miejscowości w Gminie -   18 zł za 1 m3,

§ 2.

Stawki opłat określone w § 1 są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług - VAT)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIX-216/06 z dnia 14 lutego 2006 r  w sprawie  określenia górnych 
stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy 
Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


