
UCHWAŁA Nr VI/32/07 
Rady Miejskiej w Le�nicy 
 z dnia 19 lutego 2007 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci  
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczysto�ci płynnych  

na terenie gminy Le�nica 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i 
porz�dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1042) oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska  
w Le�nicy uchwala co nast�puje: 
 
§ 1. Ustala si� nast�puj�ce górne granice stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 
 
1) pojemnik 120 l 
     - odpady segregowane                  8,00 zł + 7%VAT, 
     - odpady niesegregowane           12,00 zł + 7%VAT, 
 
2) pojemnik 240 l 
     - odpady segregowane                 14,50 zł + 7%VAT, 
     - odpady niesegregowane            18,50 zł + 7%VAT, 
 
3) pojemnik 1100 l 
     - odpady segregowane                 32,00 zł + 7%VAT, 
     - odpady niesegregowane            36,00 zł + 7%VAT, 
 
4) pojemnik KP – 7     
     - odpady segregowane                 115,00 zł + 7% VAT + koszt składowania, 
     - odpady niesegregowane            125,00 zł + 7% VAT + koszt składowania. 
 
§ 2. Ustala si� nast�puj�c� górn� granic� stawki za usług� w zakresie opró�niania zbiorników 
bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczysto�ci ciekłych w wysoko�ci  
16,00 zł/1 m3 + 7%VAT.  
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Le�nicy. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 17 stycznia 2005 roku w 
sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczysto�ci płynnych na terenie gminy (publikowana 
Dziennik Urz�dowy Województwa Opolskiego Nr 23, poz. 596  
z 31 marca  2005 r.). 
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

w Le�nicy 
   mgr in�. Ryszard Fro� 

 


