
BU}rMIsfR'I IŁ{)wE.j
Zarfądzenie Nr 25ó108

BUrmiŚtrza Ilorvej

z dnia 3l grudnia 2008 r.

Na podŚal'ie ! ' j0 un ] lsla$'7 dnia 3 nrJaa |990 '' o s.Dor2adnc gr.imynr
(eksljĆdnoh] Dz'U z]00lr'Nrl4] pof ]5917nó'nfjn ) \ z$jązlu / ( | uchsaly NL
211/'Ąxll/08 Rady \,Iiejskici \' Il.$eJ 7 d|ia ]0 lndni. 2003 I w spra\ie po[ieŹcnił
Burnrhtzorvi lło{cj Uprawńjcnla \ ,lkEsie stalo{ienia. Nvsokości ceD i oplal 2a Us]uBi
koDrunaLDe. charakterze uŻy|elzoości publicznĆj n. lcrunlc gmin} Ilowa' 7al7nd)nr co

! l, UŚanałiam cen] n.no 7a usIu!i ko]nlnalne o.h.mklc'f. ur!tcc?ności publiczn.i do
sk]\o\ania p7e7Zakł]d GospodaŃi KonuMlnej i \,licszkanio\r.j l'lloł'e] \'ulsokoś.i]

]) za ryNóz njecz]'Śości pl]'Dny!]r zc zbionrikó]v bczodPlv$o$ycb i ich transporl do
pu|h] zlermego 7.]0 z]]m. naleEńiecalc efiin\.

2) z. odbiór. ry{óz i skladÓNmie nic.z!{oścj śal!.h f oicjucho]ności. dla osób nie
scclcgtliących śmicci 1)().|5 f}1jn,na lcrcn]c cał.j gnn.)'.

3) zJ odbiór. ayRóf l skład.wanie niecfYŚości\1a})clr 7blc]!n]).lr u sposób seIekt'sn!
Z njen'clromoścj 78.2| zl1'n.n! le'en]e caIei!nrinv.

s ] U$anol]ćnie.en oparlo |]a DodŚalie ka|ku]a!]j ccD pj7cdŚxNion)cb P'e7 Zak|ad
cos]rodBIlii Ko]nunaL|rej i Mieszlrdrio\ej \r Ilo!rj' nanosiącj.Ćh 7!łącZnik do niniejszero

\ ] fa 7 ieńfue ńie.ly(.śtj \lllYch \ \PoŚ]h se|clt)ln). o klól]ch n]o\va s .Ń | |[(:].
uxaża sję zbieranie odpadóN $ sposób zapcNi.ialy odhiól !L od'ębn'v.h poiemnikJch ]ub

l) odpadó$paFcro\r]Ćh j kanlnołl.h.
2) odpadó$ f tv.''\r s7lJĆ2nlch.
j) odpadórv metJbN)'cb.
.l) opako$ari5^l!nrch.
5) pozostolych odpodó(

! 4' wlkon.nie nE.r]zenia polież. się kiero]vnjko\'i Z.kladu oospodarki Konunalncj i

fnif 
'J' 

tksi] j.didi(Ś] !n4! a\



f.,.,ź.-,\ ?".^,i/.^
1/Ó'1 r" ż., 6 / Ód1

sk]adowan a odpadów

Naz!'}naw}naqroduPnia.h

daa jn]a orrisóre iiac"""iio*

zb ódG we kogabaryl0łyĆh

stawka a metrsześcienny
odpadów segregowanych

lÓśc odeblanyclr mel.dw sześc enny.l]

9dlprylp4gL
',|lyt /.r ^ Ś.aą<| za tll >les( er| / ÓdÓadó^ <ó9'óoowólyc|

-Ę.[

262 159 A4

ZbÓr|a Ódpadów Iomuna n}.h

oplaD <rodowś|oła do melra szes 33 80

78,21

PD}ry.]e Iosu|ół segE0a.] 088 11,94
opłala ślodow s|owa ru nieŃgregNłe

stawka za met sfeścienny
odPadów niesegregowanych

metr sfeścienny odpadów n esegregowanych

90,15

aT 250,34
3]o]561




