
UCIIWAŁA NR xxv/167l2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia28 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania łTborrr metody ustalenia oplaty za gospo.larowłni€ o.lpa.lami komunalnymi
i usta|enis stawki tej opłary oraz usta|eniA stawki opłary za pojemrrik o określonej pojemności

Na podstawię 
-art..l8- usl. 2pk. 15 w.związku zart' 40 ust' l ustawy zdnia 8 marca 1990r' o samoŹądziegmmnym ( Dz. U. z 200lf. Nr l42' poz.l591 zmiany: Dz. U. f 2002I. N r ź3 poz.220:' Dz.IJ ' zzooz,. tl, si,.po,.558;^Dz..U' z-2002r. Nr 113, poz. 9Ę.; Dz' U' 20o2r' Nr 214 poz.18o6; ; o)' U' zoolr. Nr s o' poz. lt, l; ó i. i . 'z 2003r. Nr 162' poz.|568: Dz. u. z 2002r. Nr 153, poz.I21t; ń". u' 

" 
z,oół.' N. toz' poz' toss; nz' v ' zzóoir:.Nr116,poz. 1203i Dz.Il. z20O5r. Nr t.t2, poz. t44t; Dz.Il.2006r. Nr 17, poz. t2d; Dz. U. 

"ZOOS.. 
N. r!,poz . I457;Dz . -U ' z2006r .Nr l81 'poz l337:Dz .U ' f2o07r .Nr48 'poz .3 f7; i z ' I J .2oo7r .Nr l : t ,poz ' suł;óz '

U' 22001|. NI 173, poz.l2l8; Dz'^!l^.^z ?90&] Nr 18o, poz. 1ll i ' Df. U; z2008r. N. zz:' po'.-iłss; oź' u'z2009r.Nt 52,poz.420; Dz' U' z2o09I' Nr 1 5,7, poz. 1241: Dz' IJ' ' z2010;' Nr 28, poz' tąz; b". u. 
" 
zóro.' Ń.28' poz' 146;Dz'U' z20l0r' Nr l0Ę poz' 675; Dz. U. z 2010r. Nr 40' p oz' f30;Dz.U. z201Ir N. iri, p"). óiq;Dz' U. z20l]r.Nr l34' poz..l77;.Dz' I]^.'f2011r. Nr21, poz. l]3;i lz.U' z20l1r'Nr217, poz. 't2śi; Dz. |'.z2011r' Nr fl1' poz. l28I., Dz. u. z2ol1|, Nr 149, poz. 887 oraz art.6k uslawy zdnia 13 września 1996r.o utfzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.IJ. z2o'2r', poz' 39l) Rada Miejska uchwalą co następuje|

' s 1. l.w celu odbięrania odpadów komunalDych od właścicieli lieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospoclarowanie odpadarni komunainymi, okreśIon"ei
Y ań' 6j-'lst' l pkt 1 ustawy z dnia j3- września 1996r. ó utr|maniu 

""y.t"ś.i 
ip"''ądk; ;-ńi;"#;;;;;;.]liczby mieszkańców zamięszl(ujących danąnieruchomość.

. - ^2;u1tu! 9'e "t1*l.9 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalu}'mi' o l<tórcj mowa w ust. l w Wysokości17,00 zł miesięcznię od mieszkańca zamieszkującego danąnieruchomośó.

' . 3.Ustala się niższą stawkę opłaty za gospo(larowanie odpadami komunalnymi, jeżęli odpady komuna]nę s4zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11'b0 fł miesięcznie od mieszkaaóa źn^i".xu;ą""gJdanąDieruchomość-

. , s 2. Ustala się stawki miesięczn€ opłat za pojemnik o określonej pojemnośoi od właścioieli nieruchomości' naktórych nie zamieszkują mieszkaricy , Jpowstaj4 oapady komunahel 
'-

l) | |0 l- \Ą Ę Śolo.ci l  b,00 l l
2) 120 l_w wysokośoi 17,00 zt

3) 1100 l_\ł'wysokośoi 70,00 zl
4) 2500 l (K-2,5) _ w wysokości 150,00 z,l,
5) 5000 l (K-5).w wysokości 290,00 zł.

$ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Gniewkowa'

s 4. Uchwa,la podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uźędo\łym WojewódŹ:wa Kujawsko'Pomorskiego i wchodziw życie z dniem 1 lipca 2013r'

PRZEVVO

Idr VCSDC-VRBRZ-UITFITX-ILNBG-ZPAZS. podpisany

mgr J,

StrorB l



UzaŚadnieBie
Uohwała ma charakter obliga1oryjny. obowiązekjej podjęcia wynika z art' 6k usta\,vy z fuia 13 września 1996r.
:.11.ąy.:T1 :?":ś:i i porządku w gminaoh (t j. óz. i. z 201fr '' poz.39 1), która ;ano\ł.i, że rada gminy
:1:*j.1:l1'.:! ,1*i '"rl..4o"".1 " 951"irony"r' '.' u.t o.; 'ń i ;"t# ńi"''i";p;i "" g","poi""io-un"
:1|*3^]"T"*5:{y.:]':Y:,9Li:11]łu'tt"j:płaty' jak róYi* us1ali stawkę opłatyzaiojeńnil o ot."sion".;
rJjT::::1Y: Y. ]"jska w Gniewkowie wybńła.me"óóę ustalenia opl"ty 

"" 
g"tp"i.ó*JJ"Jp"a..'

|.911'|.r-i '"5'"sp'ą.r,\, ań.6j ust. l pkt l tj. ',od liczby mi""'l.u,i** 'l"-l"i"ń:ą"ych danąnieruchomośf,'
y"j:Ś j?.Yj3]: .': *jta'azĘ sprawLoliwi i".o^.i!t au .i"."t'loJ*' w.#ivn.u. powyu,y^
w}.wotan |e nuleJszej uchwały uwa]iam za zasadne. Inicjatolem uchwałyjest Bulmistlz Gnier/r'kowa.

Sporządziła:
A. Sidorowioz
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