
ZARZĄDZENIE NR 565.2022 
BURMISTRZA IŁOWEJ 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
poz. 559 z późn.zm.) w związku z § 1 uchwały Nr 233/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 
4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia 
o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy 
Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 40, poz. 565) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustanawiam ceny za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej do stosowania 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w wysokości: 

1) za usuwanie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu 
zlewnego –33,59zł/m3 brutto na terenie całej gminy; 

2) za utrzymanie czystości i porządku poprzez odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy – 260,62 zł/m3 brutto na terenie całej gminy; 

3) w przypadku, gdy właściciele nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy nie wypełniają obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 
dwukrotności stawki określonej w pkt 2. 

§ 2. Ustanowienie cen oparto na podstawie kalkulacji cen przedstawionych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Iłowej. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Burmistrza Iłowej Nr 440.2022 z dnia 8 luty 2022 r. w sprawie 
ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2023 roku. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Paweł Lichtański 
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