
 
 

UCHWAŁA Nr XXX/ 143/ 2008 
 

RADY GMINY SZYDŁÓW 
 

z dnia 9 grudnia 2008 roku 
 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca    
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi     
w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 
w następującej wysokości: 
  - wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do    
    punktu zlewnego  - 10,00 zł za 1 m3 + 7% podatek VAT. 
 

§ 2. 
 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc treść § 15 Uchwały Nr IX/ 42/ 2003 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 30 maja   2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku w gminie oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także opróżnianie i transport 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. 

 

 
 
 


