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UCHWAŁA NR XV/99/11
RADY GMINY GNOJNO

Data: 2012-02-14

z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art.
4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gnojno za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych:
1) 12,00 zł netto za jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;
2) 24,00 zł netto za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.
2. Do ustalonych stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Zawieranie umów i zbieranie opłat wymienionych w § 1 należy do podmiotu świadczącego usługi na
terenie gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gnojno Nr IV/24/11 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości w 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
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