
UCHWAŁA NR 108/XX/2020 
RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.713), oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. 2020 r. poz. 1439) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości: 

1) jednokrotny wywóz odpadów  z pojemnika  o pojemności 120 l – 18,19 zł brutto w  przypadku gdy odpady są 
zbierane w sposób selektywny; 

2) jednokrotny wywóz odpadów  pojemnika o pojemności 120 l – 36,38 zł brutto w  przypadku gdy odpady są 
zbierane w sposób nieselektywny. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat za  pojemniki o innych pojemnościach niż 120 l w wysokości 
proporcjonalnej do wielkości pojemników i stawek ustalonych w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 1m3 odpadów z ręcznym 
załadunkiem: 

1) odbieranych selektywnie – 150 zł brutto; 

2) odbieranych nieselektywnie – 300 zł brutto. 

§ 4. Określa się górną stawkę opłaty za odbiór i transport nieczystości ciekłych przy opróżnianiu zbiorników 
bezodpływowych – 48,50 zł brutto za m3.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr 124/XXVII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 898). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 
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