
 
Uchwała Nr XXXVII/495/2009 

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
z dnia 28 kwietnia 2009 r.  

 
 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 ), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 oraz z 2006r. Nr 144, 
poz. 1042),  Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje: 
 

§1.1. Określa się, z zastrzeŜeniem ust. 2, górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych: 

1) za odbiór worka plastikowego lub  pojemnika o pojemności  od 110 litrów  do 
120 litrów -  16,00 złotych, w tym podatek VAT; 

2) za odbiór pojemnika o pojemności  240 litrów – 32,00 złote, w tym podatek 
VAT; 

3) za odbiór odpadów zbieranych w pojemnikach o pojemności powyŜej 240        
         litrów –  75,00 złotych za 1m3  odpadów, w tym podatek VAT. 

 
2.Górne stawki opłat  za usługi odbierania odpadów komunalnych zbieranych  

i odbieranych w sposób selektywny wynoszą:     
1) za odbiór worka plastikowego lub pojemnika o pojemności 60 litrów –  

2,00 złote w tym podatek VAT; 
2) za odbiór worka plastikowego lub pojemnika o pojemności od 110 litrów do  

120  litrów -  4,00 złote w tym podatek VAT ; 
3) za odbiór pojemnika o pojemności  240 litrów – 8,00 złotych, w tym podatek 

VAT ; 
4) za odbiór odpadów zbieranych w pojemnikach o pojemności powyŜej 240        

         litrów –  18,75 złotych za 1m3  odpadów, w tym podatek VAT. 
 
§2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
w wysokości  21,40 złotych  w tym podatek VAT za 1m³ nieczystości ciekłych.  

 
§3. Traci moc uchwała Nr LVIII/596/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia  

21 października 1997r. w sprawie stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych przez Gminę Ostrowiec Św. oraz zasad rozliczania świadczonych usług.  

 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego. 
 



§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie lokalnej. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
          mgr Mirosław Zgadzajski  

 
 


