
7/#42

Uchwa a Nr __/5/__/09
Rady Miejskiej w I owej

z dnia ____________________ 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm. 7) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z pó n. zm. 8),  uchwala  si  co
nast puje:

§ 1. 1. Ustala si  stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej, b cego zak adem bud etowym gminy I owa.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, wynosz :
1) 0,41 z  za 1 m2 miesi cznie – za utrzymanie w czysto ci chodników, ulic i placów

(zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów, dróg
gminnych i  terenów otwartych, w szczególno ci przez:
zbieranie i pozbywanie si  b ota, niegu, lodu oraz innych
zanieczyszcze  uprz tni tych z chodników przez

cicieli nieruchomo ci, odpadów zgromadzonych w
przeznaczonych do tego celu urz dzeniach ustawionych na
chodniku oraz konserwacja koszy ulicznych),

2) 19,35 z  za czyszczenie jednej studzienki kanalizacyjnej – za utrzymanie w
sprawno ci kanalizacj  burzow  na terenia miasta I owa
(bie ce czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i
wpustów ulicznych oraz utrzymywanie przepustowo ci
kanalizacji burzowej),

3) 0,018 z  za 1 m2 miesi cznie – za utrzymanie zieleni w parku miejskim
(utrzymywanie w nale ytym stanie terenów zieleni i
zadrzewie ),

4) 0,26 z  za 1 m2 miesi cznie – za utrzymanie zieleni na terenie miasta, z wyj tkiem
terenów zielonych parku miejskiego (utrzymywanie w
nale ytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia).

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

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
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