
 

 

UCHWAŁA NR XIII.74.19 

RADY MIASTA LIMANOWA 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy 

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Miasta Limanowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

w następujących wysokościach: 

1) Za jednokrotne odebranie jednego m3 niesegregowanych odpadów komunalnych – 140,00 zł brutto, 

2) Za jednokrotne odebranie jednego m3 segregowanych odpadów komunalnych – 90,00 zł brutto, 

3) Za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego - 40,00 zł 

brutto za 1 m3. 

2. Stawki opłat o których mowa w ust.1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których stwierdzono 

nieprawidłowości w pozbywaniu się odpadów stałych i nieczystości ciekłych, w tym również w stosunku do tych 

właścicieli nieruchomości, którzy nie mają zawartych umów dotyczących odpadów stałych i nieczystości 

ciekłych, nie wywiązują się z zawartych umów lub uchylają się od ponoszenia opłat. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta 

mgr Jolanta Juszkiewicz 
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