
UCHWAŁA NR XXXI/224/09  

RADY GMINY WALCE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Walce 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat brutto za odbieranie odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez jednostki 

organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie powyższej 

działalności na terenie Gminy Walce: 

§ 2. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

stosuje się niższe stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust.1, w wysokości: 

2. Określa się górne stawki opłat za 1 tonę odpadów betonu oraz gruzu betonowego 

z rozbiórek i remontów (17 01 01) oraz gruz ceglany (17 01 02) w wysokości: 3,75 zł.  

§ 3. Traci moc uchwała XII/101/07 Rady Gminy Walce z dnia 28 listopada 2007 roku 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa 

Opolskiego Nr 99 poz. 3027 ze zm.).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.  

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

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

1) W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia:

a) pojemnik 120 l - 15,38 zł

b) pojemnik 240 l - 25,40 zł

c) pojemnik 1100 l - 82,30 zł .

2) W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

w wysokości: 18,51 zł za 1 m³. 

1) pojemnik 120 l - 12,20 zł

2) pojemnik 240 l - 20,00 zł

3) pojemnik 1100 l - 69,00 zł .

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

Piotr Nossol 
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