
UCIIWAŁA NR )Lxv/168/2012
RADY MIEJSIOEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 listopada 20 I 2 r.

w sprawie okr€śl€nił górnych stawek opht ponoszotrych przez właścicieli nieruchomości' którzy pozbywają
śię z t€renu nierrrchorności nieczystości ciekĄ/ch oraz, którzy nie są obowiąz.ani do ponoszenia opłat za

gośpodarowanie odpadami komunalnymi na |ze.f gminy

Na podstawie ań. 18 ust.2pkt. 15 w związku za.t.40 ust' l ustawy z dnia 8 malca l990r. o samorząclzie
gmjnnym(Dz .U . z200 l r .N r142 ,poz .159 t zm iany tDz . \ l . LZO\2LNr23poz .Z20 ;Dz .U . z fO\Z r .N .62 ,poz .
558; Dr. U. z 2002r. Nr 113, por. 984t; Dz. U. 2002r. Nr 214 poz.I8}6; ; Dz. U.2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U.
22003t. Nr 162, po2.1568; Dz. U. z 2002r. Nr I53, poz.12'j t; Dz.IJ. z2O04r.Nr 102, poz. tl'St Dr. V.22004r.
Nr 116,poz. 1203i Dz. U. z2005r.Nr 1'72, poz. 1441;D2.rJ.2006r. Nr 17, poz. t28., Dz. U.z2OO5r.Nr 175,
poz.I457, Dz. U. z2006r. Nr l8l, poz. l33'7t Dz. rJ. z 2001r.Nr 48,poz.321;Dz.tJ.20O7r. Nr 138, poz.974; Dz.
U.22007r. Nr 173, poz.\218., Dz. U.22008i Nr 180, poz. 1111, Dz. U;22008r. Nr ZZ3, por.1458: Dz. tJ.
22009t. Nr 52, poz.420; Dz. U.22009r. Nr L5'1, poz. I24t:Dz. U.z20l0r.Nr28,poz.I42;iz.IJ.zZ\I\r.Nr
2,8, poz. 146; Dz. U. r2010r. Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 20l0r. Nr 40, poz. Z3O, Dz.Il. 22011r. Nr 117, poz. 679;
Dz. U. zfj1,lr. Nr 134, poz. '177., Dz,IJ. zzottr. Nr 21, poz. 1,13 Dz. tJ. 2201]' i . Nt Zt7, poz. lf9i; Dz.IJ.
z201lr ' Nr 2l1, poz. |28ll 'Dz. U. z20|1|. NI l49, poz' 88,7 o|M ^ń.6ustawy zdnia 13 wżeśnia 1996r'
o utrzymaniu czystości i poIządku w gminach ( Df.L]' z 2012|.^ poz' }91) Rada Miejła uchwala, co następllję:

s 1. określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usłngi \j'l zakrcsie
pozbrvania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 23,00 złotych brutto za t m3'

s 2. Ustala się gómą stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za o.lebranie ] tonv
niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 280,00 złotych brutto'

s 3. w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selekrywny stosuje się niższe stawki o 20% stawki
określonej w $ 2'

$ .|. Wykonanie uchwĄ powięźa się Burmistrzowi Grtięwkowa.

s 5' Traci moc uchwa,la nr XII/119/99 Rady Miejskięj w Gniewkowie z d|'ja 23 \,rfteśĄia 1999r. w sprawie
ustalęnia górnych stawek opłat zą wykon}'wanie usług w zakresie usuwalria odpadów krmunarnycn.

-- .s 6..Uchwała wchodzi w ż]cie po upł}.\łię 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje.rvództwa
Kujawsko-Pomorskiego .
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Uch\łała ma charaktel obligatoryjny. obowiąze-;;il:"1.;:,-" ' ań' 6k ustawy z cln|a 13 września l996.'o u$zyman iu cfystości i porzadku w sminach (.ń.u ' iiotz,.., po,. zsr), tt".".iń*l, z" ."aa gminy w drodzeuchwa}y określigórne stawki ópłat po"noszrnieruchomościnieczyst"s"i"i"iry"t"l*,iiJ,T,x1i":Jffffi:ff;Tj'.*:::ŁTn?;:1JJ?*:ffii:.*"
odpadami komunalnymi na rzecz gminy. ostatnia ucl-aa tyła uclwainu *.rló..'óo *go 

"'asu 
nastą)ił

$;ffi"?fi*rilLł*:Y$tri:ó|#'"{i;$l11ffi :;r*:lr*Ił;"rnx{.'l,:'*.""
w zwiaz*nz powyż'szym. w celu utrzymanm-*ińy.i| p" jffi ;il'"jd ffi #i j:,t."::::''::ffi]'"il3;iHl,jf, j:ji.j*iJŁ"ćliffi;"

sporządziła: A' Sidorowicz
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