
 

 

UCHWAŁA NR 88/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl na kwotę 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) brutto za 1m
3 

odebranych nieczystości 

ciekłych. 

§ 2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1, zawiera podatek od towarów i usług. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 322/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 413) oraz uchwała Nr 56/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 marca 

2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 649). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

 

Lucyna Podhalicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 lipca 2016 r.

Poz. 2078
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