
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/308/2023 

RADY GMINY MARCISZÓW 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 3, art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze, Rada Gminy 

Marciszów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w wysokości 50,00 zł + VAT za 1 m³. 

2. Ustala się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w wysokości 

200,00 zł + VAT za 1 m³. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/113/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 maja 2020 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Mirosław Wolak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1624
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