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UCHWAŁA  NR  XIII / 74 / 07 

RADY  MIASTA  HAJNÓWKA  

z dnia 27 grudnia 2007 roku. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz.128,Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 
173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008, Nr 180, poz.1495,z 2006r. Nr 144, poz. 
1042) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
następujące usługi: 

1) za odbiór odpadów komunalnych stałych, niesegregowanych  – 36,92 zł za 1m3 

2) za odbiór odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie (plastik, 

    papier, tektura, szkło, tekstylia, metale i inne) – 19,00 zł za 1m³ 

3) za odbiór odpadów wielkogabarytowych – 42,80 zł za 1m³ 

4) za odbiór odpadów z betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego,  

    tynków, tapet, oklein, papy oraz z remontu i przebudowy dróg – 19,26 zł za 1m³ 

5) za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pojazdami  

    asenizacyjnymi (skratki) - 18,19 zł za 1 m³ 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/191/05 r. Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady   

Leonard Kulwanowski 

 


