
  

 

UCHWAŁA NR XX/166/2019 

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w następujących 

wysokościach: 

1) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, w następujących 

wysokościach: 

a) za pojemnik/worek do 120 l - 24,00 zł brutto, 

b) za pojemnik 240 l - 48,00 zł brutto, 

c) za pojemnik 1100 l - 165,00 zł brutto; 

2) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny w 

następujących wysokościach: 

a) za pojemnik/worek do 120 l - 48,00 zł brutto, 

b) za pojemnik 240 l - 96,00 zł brutto, 

c) za pojemnik 1100 l - 330,00 zł brutto. 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odpowiednio w wysokości, wraz z 

podatkiem VAT: 

1) 29,50 zł - za 1 m3 ścieków bytowych; 

2) 60,00 zł- za 1 m3 ścieków przemysłowych. 

§ 3. Traci moc uchwała nr X/93/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w 

sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2807). 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Tomaszowa Mazowieckiego 

 

 

Krzysztof Kuchta 
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