
Uchwałą NrVl!/ 9412007

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 sierpnia 2007

w sprawie : zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania

odpadów z nieruchomości

Na podstawie ań. 7 ust. 1 pkt 3 i ań. 18 ust' 2 pkt 15 iań. 40 ust. 1 ustawy zdnia8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r' Nr 23 poz'220, Nr 62
poz.558, Nr 113 po2.984, Nr 153 po2.1271, Nr 214 po2.1806; 22003 r. nr 80 po2.717, Nr 162 po2.1568;
z20o4 r. Nr 116 poz.1203;z20o5 r. Nr 172 poz'1441 ;z2006 r. Nr 17 poz.128)orazart.3 iań.6 ust' 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz' U. z2005 r,
Nr 236, poz.2008) iart.9 ustawyz dnia 5l ipca 2001 r. o cenach Dz. U. Nr97, poz. 1050 ;22002r.Nr
144 poz.12O4 22003 r. Nr 137 poz. 1302 22004r. Nr g6 poz. 959, Nr 210 po2.2135) -

na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkle
Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwa la :

s1
W uchwa|e Nr Nr V/.61 .12007 Rady Gminy Pietrowice Wie|kie z dnia 12 kwietnia 2007w sprawie określenia
górnych stawek opłatza usługi usuwania odpadów z nieruchomości$ ,| otrzymuje brzmienie:
,, s 1 1.Usta|a się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicie|i nieruchomości za usługi

odbierania odpadów komuna|nych w następujących wysokościach:

1) z kubłów o poj. 120L - 3,90 zł.,
2) z kubłów o poj. 240L _ 7,60 zł',
3) z kontenerów na odpady budow|ane o po' 1100L - 30,00 zł.,"
zzastrzeżrcniem ust.2'

2.W przypadku gdy odpady komuna|ne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki, o których
mowawust' 1wynoszą:

1) z kubłów o poj' 120L _ 5,20 zł',
2) z kubłów o poj. 240L - 9'B0 zł.,
3) z kontenerów na odpady budow|ane o po. 1100L -42,00 f,'

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie ,14 dni od
Ś|ąskiego'

s3
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

s2
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