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UCHWAŁA NR XXXIV/301/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Buskiego na rok 2009
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje;
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr XXV/215/2009 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Buskiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany;
1/ Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje

brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
3/ Załącznik nr 4b zatytułowany „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2009 rok”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5
do niniejszej uchwały.
4/ Załącznik nr 8 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5/ Załącznik nr 10 zatytułowany „ Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na
2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Paradowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/301/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
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Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/301/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIV/301/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w złotych
L.p.

I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki
Planowane wydatki budŜetowe na realizację zadań
w roku
programu w latach 2010-2011
budŜetowym
2010 rok
2011 rok
Razem 2010-2011
2009
1 498 480
640 057
378 972
1 019 029
34 808
0
246 706
21 750
12 873
34 623
1 216 966
618 307
366 099
984 406
10 918 679
18 253 949
7 060 787
25 314 736
4 153 650
7 332 770
2 774 566
10 107 336
200 000
6 565 029
10 921 179
4 286 221
15 207 400
12 417 159
18 894 006
7 439 759
26 333 765
4 188 458
7 332 770
2 774 566
10 107 336
446 706
21 750
12 873
34 623
7 781 995
11 539 486
4 652 320
16 191 806
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIV/301/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIV/301/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIV/301/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie
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854
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8 000
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854
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0
15 558
42 330
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38 516
400 628

12 750
95 000
218 000
35 000
150 000
1 445 591

12 750
95 000
249 044
90 000
183 516
1 694 977

0
15 558
11 286
7 142
5 000
151 242

1.

I Liceum Ogólnokształcące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
3.
w Winiarach
4. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
5. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowaw7.
czy w Broninie
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowaw8.
czy w Busku-Zdroju
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Spor9.
towy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno10.
kształcących
11. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych - nr 1
12.
w Busku-Zdroju
Ogółem
2.

Dochody
5
270
214 848

Stan środków
Wydatki obrotowych na
koniec roku
7
9
3 107
0
249 928
0
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UCHWAŁA NR XXXIV/302/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przeniesień w wydatkach budŜetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje;

1/ Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
2/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie
wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.

§ 2. W uchwale nr XXV/215/2009 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Buskiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany;

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Paradowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/302/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/302/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/302/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XL/306/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/286/2009 z dnia 03 grudnia 2009r.
w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/286/2009 z dnia
03 grudnia 2009r. wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1, pkt 1, ppkt g otrzymuje brzmienie:
- pozostałych zajętych na komórki i inne
pomieszczenia (do składowania opału,
płodów rolnych itd.) od 1 m² powierzchni
uŜytkowej - 4,75 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: 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,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Dz. U. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Dz. U. Nr 52,
poz. 420) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 233, poz. 1463;
z 2009 Dz. U. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463)
Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/286/2009 z dnia
03 grudnia 2009r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 01.01.2010r..
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak

71

72
72

UCHWAŁA NR XXXVIII/362/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 3a ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 roku

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), uchwala się co
następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 12

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.
§ 4. Tracą moc Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów Nr 78 i 79 z dnia

– 422 –

Poz. 72

12 września 2006 roku w sprawie wymagań jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
oraz wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/362/09
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 15 października 2009r.

Część I
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu,
w ilości co najmniej 1 szt., przystosowane do
bezodpływowego odbierania oraz transportu
odpadów komunalnych, o pojemności od
5 m3 do 20 m3, zawierające co najmniej:
a) instalację umoŜliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń do tego
przeznaczonych,
b) instalację umoŜliwiającą prasowanie odebranych odpadów,
3) posiadać środki transportu przystosowane
do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
w tym ulegających biodegradacji, opisane
szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki
Odpadami (GPGO).
4) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO.
5) posiadać środki techniczne umoŜliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilo-

ści odpadów zebranych selektywnie i w oparciu
o te dane naliczanie indywidualnych zniŜek
w opłatach, zgodnie z zapisami GPGO.
6) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami,
7) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki do
zbiórki odpadów niesegregowanych,
8) posiadać środki techniczne umoŜliwiające w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania zezwolenia
wyposaŜenie w jeden zestaw do selektywnej
zbiórki odpadów na sto nieruchomości.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2,
są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno biurowe,
2) umowa kupna - sprzedaŜy, najmu lub faktura
potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 wraz z ich
opisem technicznym.
§ 2.1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1,
przy wykonywaniu działalności objętej zezwole-
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niem w zakresie miejsca składowania odpadów,
obowiązany jest uwzględnić zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla woj. Świętokrzyskiego.
§ 3.1. Wskazuje się Gminne Składowisko
Odpadów w Skrzypiowie k/Pińczowa jako miejsce unieszkodliwiania i odzysku odpadów w tym
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.
§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garaŜami,
miejscami postojowymi i punktami myjni
samochodowej w liczbie:
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a) jeden garaŜ na jeden samochód,
b) jedno miejsce postojowe na jeden samochód,
c) jedną myjnię samochodową na pięć samochodów.
2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy
asenizacyjne w liczbie co najmniej 1 szt.
o pojemności od 5 m3 do 20 m3, posiadające
moŜliwość opróŜniania zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 8 metrów), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(dz. U. z 2002 Nr 193, poz. 1617),
3) posiadać sprzęt samochodowy, słuŜący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi
i środowiska przed skutkami awarii.
4) wykonywać zabiegi sanitarne i porządkowe
związane ze świadczonymi usługami.

Część II
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
§ 5.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną bądź zaewidencjonowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt. 1,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dotyczący obiektu, w którym ma
być prowadzona ww. działalność,
4) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio
wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać.
5) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki,
przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzające zagroŜenia dla
ich Ŝycia, zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do
transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę
(przestrzeń) umoŜliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiada-

jących wielkością średniej wielkości
zwierzęcia, w sposób uniemoŜliwiający przesuwanie się klatek w czasie
transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu
zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednia nawierzchnią,
zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umoŜliwiającą utrzymanie higieny,
6) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
7) posiadać odpowiednio wykształconą i przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe
świadczenie usług;
8) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2
są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 12

– 424 –

2) umowa kupna - sprzedaŜy, najmu lub faktura
potwierdzające posiadanie środków, o których
mowa w ust. 1 pkt. 5,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem
4) świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyŜszych bądź teŜ ich odpisy, osób o których
mowa w ust. 1 pkt. 7,

Poz. 72,73

§ 6.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną bądź zaewidencjonowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, w w/w zakresie,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dotyczący obiektu, w którym ma
być prowadzona ww. działalność
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio
wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać.

§ 7.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną bądź zaewidencjonowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt. 1,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dotyczący obiektu, w którym ma
być prowadzona ww. działalność,
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem
7) posiadać urządzenia i środki techniczne
umoŜliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i
ich części.

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 3

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, o, których mowa w § 5 ust. 3.
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UCHWAŁA NR XLI/352/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 12 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.). Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 2. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/273/2009 w sprawie uchwalenia
budŜetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 1. Zmniejsza się przychody w budŜecie
miasta: § - 952 - PoŜyczki o kwotę 206.076,21 zł
§ - 931 - Inne papiery wartościowe o kwotę
17.250.072,00 zł

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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Załącznik do Uchwały nr XLI/352/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 12 listopada 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/273/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 11 marca 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/201/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 i zwolnień
w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz.
742) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 06 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M.P Nr 67, poz. 872)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy w Nowym
Korczynie nr XXXVIII/197/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku wykreśla się w § 1 ust. 2 zapis w
całości oraz zastępuje się go treścią o brzmieniu:
2) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi
pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Rady Gminy w Nowym
Korczynie nr XXXVIII/197/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku wykreśla się w § 1 ust. 4 zapis
w całości oraz zastępuje się go treścią o brzmieniu:

4) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton;
w zaleŜności od liczby osi, rodzaju zawieszenia
i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Rady Gminy w Nowym
Korczynie nr XXXVIII/197/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku wykreśla się w § 1 ust. 6 zapis
w całości oraz zastępuje się go treścią o brzmieniu:
6) Od przyczep lub naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i dotyczy podatku od środków transportowych obowiązującego w 2010 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Małgorzata Matusik
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Załączniki do uchwały Nr XXXIX/201/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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UCHWAŁA NR LV/259/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały LIV/245/09 z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-lity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
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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, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458.) w zwiazku z treścią pkt. 3 Obwieszczenia
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

Poz. 75

Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r (MP Nr 52,
poz. 742) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 paŜdziernika 2009 roku w sprawie
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2010 roku (MP Nr 67, poz. 872)
Rada Gminy Pacanów uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do cytowanej Uchwały
otrzymuje brzmienie, określone jako Załącznik
Nr 1do niniejszej Uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 do cytowanej Uchwały
otrzymuje nowe brzmienie, określone jako Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 do cytowanej Uchwały
otrzymuje nowe brzmienia, określone jako Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/259/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 2 ustawy - samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
13
14
15

13
14
15

1380
1380
1380
1380

1380
1380
1380
1380

17
19
21
23
25

1692
1692
1692
1692
1692
1692

1692
1692
1692
1692
1692
1692

25
27
29
31

1644
1644
1644
1740
1740

1644
1644
1672
2583
2583

4

Dwie osie

Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LV/259/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie
z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25
31

18
25
31

1536
1644
1644
1428

1536
1644
1644
1960

12
40

40

1260
1750

1750
2580

4

Dwie osie

Trzy osie

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LV/259/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych
w art. 8 pkt. 6 ustawy - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niŜ
1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38

75

Mniej niŜ
2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

18
25

516
516
516

516
516
700

28
33
38

700
700
1000
1300

624
860
1310
1720

38

1100
1100

1200
1300
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UCHWAŁA NR XXXVIII/248/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3a z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie (Dz. U. z 2005r. Nr. 226 poz. 2008
z późniejszymi zmianami) oraz § 2, 3, 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(Dz. U. Nr. 5, poz. 33) Rada Gminy w Pawłowie
uchwala co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinien spełnia następujące wymagania:
a) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
b) posiadać środki transportu, w ilości nie
mniej niŜ 1 szt., przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów
komunalnych, o pojemności od 5 m3 zawierające co najmniej instalację umoŜliwiającą
odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, o których mowa w uchwale
rady gminy nr Vll/48/07 z dnia 17 maja 2007r.
w sprawie Regulaminu Utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Pawłów
c) Posiadać środki transportu przystosowane
do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
w tym ulegających biodegradacji, opisane
szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki
Odpadami (GPGO)
d) Posiadać środki techniczne umoŜliwiające
zorganizowanie selektywnego zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO
e) Posiadać środki techniczne umoŜliwiające
ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie
i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych
zniŜek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO
f) Posiadać środki techniczne umoŜliwiające
przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa są w
szczególności:
a) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno biurowe,
b) umowa kupna - sprzedaŜy, najmu lub faktura
potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, wraz ich opisem
technicznym.
§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2
obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami do unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez:
1. przekazywanie do kompostowni w Janiku
zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych
2. przekazywanie do zakładu utylizacyjnego
w Janiku zebranych selektywnie opakowań
z papieru i tektury oraz papieru i tektury nie
opakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych,
tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań
z blachy stalowej i z aluminium oraz metali
3. przekazywanie do zakładu utylizacyjnego w
Janiku lub zakładom przetwarzania posiadającym uprawnienia na odzysk zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Przekazywanie do zakładu utylizacyjnego w
Janiku lub innych zakładów poddających
unieszkodliwianiu zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w
odpadach komunalnych
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien:
1. posiadać zaplecze techniczno-biurowe w
postaci bazy transportowej, wraz z garaŜami,
miejscami postojowymi i punktami myjni
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samochodowej w liczbie jedno miejsce postojowe na samochód.
2. posiadać sprzęt samochodowy (pojazd asenizacyjny o pojemności od 5 tys. litrów do 12
tys. litrów, posiadający moŜliwość opróŜnienia zbiornika bezodpływowego) zgodnie z
technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi
wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w spra-

Poz. 76,77

wie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk

76

77
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UCHWAŁA NR XXXIII/249/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008) Rada Gminy w Pawłowie uchwala co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1
prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki,
przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagroŜenia dla ich Ŝycia i zdrowia,
b) posiadać środki transportowe spełniające wymagania w zakresie odpowiedniego transportu bezdomnych zwierząt,
a w szczególności:
- środki transportu powinny spełniać
warunki utrzymania odpowiedniej
wentylacji, temperatury (w miarę potrzeby posiadać ogrzewanie), przestrzeni oraz naturalnej pozycji zwierząt oraz nie powinny powodować
uszkodzenia ich ciała,
- posiadać zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt
przed wpływami atmosferycznymi,

-

3)
4)
5)
6)

7)

posiadać podłogi o odpowiedniej
nawierzchni, zapewniającej przyczepność kończyn oraz umoŜliwiającej
utrzymanie higieny;
zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną;
posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług;
posiadać obiekty do czasowego przetrzymywania wyłapanych bezdomnych zwierząt
chroniące je przed upałami, opadami atmosferycznymi, zimnem oraz z dostępem do
światła dziennego
posiadać umowę lub pisemne zapewnienie
odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie:
grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części, lub zbierania, przechowywania,
operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów
zwierzęcych;

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2
są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego;
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2) dokumenty potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1, pkt 2b;
3) oświadczenie o posiadaniu środków określonych w ust. 1, pkt 2a
4) dokument potwierdzający stałą współpracę
z weterynarzem;
5) oświadczenie o posiadaniu odpowiednio
wykształconej oraz przeszkolonej kadry w
liczbie gwarantującej stałe świadczenie
usług;

Poz. 77,78

6) oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk

77

78
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UCHWAŁA NR XXXVI/173/2009
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany do Uchwały Nr. XXXV/163/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia
2009r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz 844 z póŜn.
zmianami) Rada Gminy - uchwala - co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 Ustawy”. Otrzymuje on brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy:
Anna Gregorczyk
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Poz. 78,79
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/173/2009
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 28 grudnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXVIII/155/09
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust.
us 4 i 4a
ustawy z 13 września
nia 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku
dku w gminach (Dz.. U. z 2005r.
2005
Nr 236, poz. 2008) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie
dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591
591 z póŜn.
p
zm.)
Rada gminy w Złotej
otej uchwala co następuje:
nast

§ 1. Określa się górne stawki opłat za
usługi
ugi w zakresie odbierania odpadów
odpad
komunalnych od właścicieli
cicieli lub najemcy nieruchomości
nieruchomo
połoŜonych
onych na terenie gminy Złota
Z
w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie odpadów
odpad
zmieszanych za pojemnik 120 l kwotę
kwot - 12,00 zł
z podatkiem VAT.
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2) za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych za pojemnik 240 l kwotę 24.00 zł
z podatkiem VAT.
3) za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych za pojemnik 120 l kwotę 10,00 zł
z podatkiem VAT.
4) za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych za pojemnik 240 l kwotę 20,00 zł
z podatkiem VAT.
5) za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych za kontener KP-7 kwotę 360,00 zł
brutto.
6) za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych za kontener KP-7 kwotę 340.00 zł
brutto.

Poz. 79

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/115/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany
uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
w gminie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Krzak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr
47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie - http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w
godzinach pracy Urzędu
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