
 

 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 

RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

z dnia 30 maja 2019 r. 

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 Gminy Lidzbark Warmiński 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala 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 m 
3 
niesegregowanych odpadów komunalnych - 124,20zł brutto, 

2) za jednokrotne odebranie jednego m 
3 
segregowanych odpadów komunalnych - 97,20 zł brutto, 

3) za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego - 15,50 zł 

brutto za 1 m 
3
. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/239/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 marca 2010 r. 

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 gminy Lidzbark Warmiński oraz uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Lidzbark 

Warmiński z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 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 gminy Lidzbark Warmiński. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Werbicki 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 3547
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