Uchwala Nr XXXVII1/149/06
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 28 lipca 2006r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za wywóz nieczystoœcip³ynnych i sta³ych
przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na œwiadczenieus³ug na terenie gminy
Sadkowice

Na podsta~e art. 18 ust. 2 pk115 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art.4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 96,poz. 874 i Nr 199, poz.1937) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœcii porzadku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada Gminy
Sadkowice uchwala, co nastepuje;
§ l. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za
wywóz nieczystoœci p³ynnych i sta³ych przez pod.mioty posiadaj¹ce zezwolenie na
œwiadczenieus³ug na terenie gminy Sadkowice:
a) za wywóz odpadów sta³ych z terenu gminy Sadkowice:
-pojemnik o objêtoœci120 l

9 z³ + 7 % VAT,

-pojemnik o objêtoœci240 l

18z³+ 7 % VAT,

-pojemnik o obiêtoœci1100 l

50 z³ + 7 % VAT,

-kontener o obiêtoœci7 m3

270 z³ + 7 % VAT

b) za wywóz l m3 nieczystoœcip³ynnych z terenu gminy Sadkowice 20 z³ + 7 % VAT
§ l. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadkowice.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa £ódzkiego.
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