
UCHWA A Nr  301/5/XXXV/09

Rady Miejskiej w I owej

z dnia  16 grudnia 2009 r.

w sprawie wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pó n. zm 1), Rada Miejska uchwala, co nast puje:

§ 1. 1. Ustala si  op at  za przyj cie nieczysto ci sta ych na wysypisko odpadów komunalnych w
Czy ówku, b cego w asno ci  komunaln  gminy I owa, w wysoko ci 66,51 z  netto
za jedn  ton , z zastrze eniem ust. 3.

2. Ustala si  op at  za przyj cie cieków bytowych i cieków komunalnych dowo onych do
punktu zlewnego oczyszczalni cieków w I owej, b cej w asno ci  komunaln  gminy

owa, w wysoko ci 2,63 z  netto za jeden metr sze cienny.
3. Niezale nie od op at wymienionych w ust. 1 pobiera si  op at  za korzystanie ze

rodowiska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó n. zm. 2).

§ 2. 1. Op aty, o których mowa w § 1, pobiera odpowiednio administrator wysypiska odpadów
komunalnych w Czy ówku lub administrator oczyszczalni cieków w I owej.

2. Administrator wysypiska i oczyszczalni zobowi zany jest do prowadzenia ewidencji
przyj tych odpadów i pobieranych op at.

§ 3. Przyj cie odpadów na wysypisko odpadów komunalnych z poza terenu gminy I owa
uwarunkowane jest podpisaniem stosownego porozumienia pomi dzy zainteresowan
gmin  a gmin  I owa.

§ 4. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 5.  Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc  obowi zuj  od dnia 1 stycznia
2010 r. 3

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z
2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070.

3 Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 209/5/XXI/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej która traci moc prawn  z
dniem wej cia w ycie niniejszej uchwa y.


