
Uchwała Nr XXXIV/515/09 
Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 26 czerwca 2009 roku 

 
w sprawie okre ślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomo ści za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opró Ŝniania zbiorników bezodpływowych                      
i transportu nieczysto ści ciekłych 
               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              
o samorządzie 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, Nr 214, poz. 1806,z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.                 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111,                
Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2005 r. 
Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144 poz. 1042 z 2008r. Nr 223 poz. 1464, z 2009r.            
Nr 18 poz.97), Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się górne stawki opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych                  
w sposób nieselektywny, w wysokości: 
1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 60 litrów – 10 zł + VAT, 
2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 110 litrów – 13,36 zł + VAT, 
3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 120 litrów – 13,36 zł + VAT, 
4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 240 litrów – 22,19 zł + VAT, 
5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 660 litrów – 45,68 zł + VAT, 
6) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 770 litrów – 49,64 zł + VAT, 
7) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 1100 litrów – 60,00 zł + VAT, 
8) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 7000 litrów – 439,25 zł + VAT, 
9) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z worków                 

o pojemności nie mniejszej niŜ 60l – 9,34 zł + VAT. 
 

§ 2. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi, o których mowa w §1, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane                  
i odbierane w sposób selektywny, na zasadach określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa, w wysokości: 
1) za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika                 

o pojemności 1100 litrów – 15 zł + VAT, 



2) za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z kontenerów              
o pojemności 1,5 m3 – 49 zł + VAT, 

3) za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z kontenerów              
o pojemności od 2 do 3 m3 – 49 zł + VAT, 

4) za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z worków                 
o pojemności nie mniejszej niŜ 60l – 2 zł + VAT. 

§ 3. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w wysokości 15,65 zł + VAT za 1 m3. 

 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 
 
 
 

§ 5 
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/434/09 z dnia 11 marca 2009 roku                     
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych. 

 
§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie 
(http://bip.nysa.tensoft.pl/).  
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 


