UCHWAŁA NR XXV/112/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie: 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. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zmian.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala
co następuje:
§1
1.Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określonych w niniejszej uchwale, mają
właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Iłża, którzy nie zawarli umów
z uprawnionymi jednostkami na odbiór odpadów.
2.Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§2
Określa się następujące górne stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców:
1) 14,00 zł (brutto) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc przy odbiorze
odpadów niesegregowanych;
2) 7,00 zł (brutto) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc przy odbiorze
odpadów segregowanych;
3) 100,00 zł (brutto) za pojemnik 1100 l odpadów niesegregowanych;
4) 50,00 zł (brutto) za pojemnik 1100 l odpadów segregowanych;
5) 900,00 zł (brutto) za kontener KP7 odpadów niesegregowanych;
6) 245,00 zł (brutto) za kontener KP7 odpadów segregowanych;
7) 100,00 zł (brutto) za 1m3 odpadów niesegregowanych odbieranych i unieszkodliwianych na
składowisku odpadów w Jedlance Starej;
8) 35,00 zł/m3 (brutto) odpadów segregowanych odbieranych i unieszkodliwianych na
składowisku odpadów w Jedlance Starej
§3
Określa się górną stawkę za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł (brutto)
za 1 m3.
§4
Szczegółowe warunki świadczenia usług określi umowa zawarta pomiędzy właścicielem
nieruchomości, a usługobiorcą.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§6
Traci moc uchwała nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
§7
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

