
 

Uchwała Nr XXX/212/2013 

Rady Gminy Kłaj 

z dnia 5 marca 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami), w związku z 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 dnia 11 

kwietnia 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kłaj uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

1. Ustała się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Kłaj, za usługi odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

w następujących wysokościach: 

1) za 1 m3 odpadów komunalnych – 270,00 zł brutto; 

2) za 1 m3 odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny  195,00 zł 

brutto; 

3) za 1 m3 nieczystości ciekłych - 32,50 zł brutto. 

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór 

w odrębnych pojemnikach lub workach, co najmniej: 

1) odpadów papierowych i kartonowych; 

2) odpadów z tworzyw sztucznych; 

3) odpadów metalowych; 

4) pozostałych odpadów. 

§ 2 

Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do 

wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady 

i nieczystości ciekłe. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXIV/160/2009r. Rady Gminy Kłaj z dnia 09 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 



 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj. 

§ 5 

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłaj 

 

………………………….…………… 

Lucyna Buczek 

 

 


