
UCHWALA NR IV/31/2015
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ustalcnia stawki oplaty /a gospodarowanie odpadami komunalnymi do domku
Ictniskowego lub od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreaeyjno-wypoczynkowe oraz

ustalenia stawki oplaty za pojcmnik

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqxizie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6j ust. 3b i 3c, an. 6k
ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a, i 3 ustawy z dnia 13 wr/esnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku
wgminach (Dz. U. z2013 r. poz. 1399, poz.. 1593, z2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Ostrowek
uchwala, co nast?puje:

§ 1. Dokonuje si? ustalenia ryczahowej stawki oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi,
okreslonej wart. 6j ust. 3b i 3c uslawy /dnia 13wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku
w gminach.

fc § 2. Okresla si? ryczaltowa^ stawk? oplaty, o ktorej mowa w § 1, w wysokosci:

ll 313,90 zl/rok od domku Ictniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele
rekreaeyjno-wypoczynkowe, jezeli powstajqce na niej odpady sq. zbierane i odbieranc w sposob
selektywny.

2) 627,80 /.t/rok od domku Ictniskowego lub innej nieruchomosci wykor/ystywanej na cele
rekreaeyjno-wypoczynkowe. jezeli powstaja.ce na niej odpady nie sq zbierane i odbierane w sposob
selektywny.

§ 3. Ustala si? stawk? oplaty za odbior odpadow komunalnych /a pqjemnik o pojemnosci:

Pojemnosc pojetnnika na odpady
komunalne (m3)

0.12
0,24

Stawku oplaty za pojcmnik, gdy
odpady zbierane i odbieranc sa,
w sposob selektywny (zi)

7,30
14,60

Stawka oplaty za pojcmnik, gdy
odpady nic sq /bieranc i odbierane
w sposob selektywny (/I)

14,60
29,20

§ 4. Wykonanie uchwary powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.

£| § 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzcdowym
^Vojewodztwa f.odzkiego.

HQ^qcy Rady
Gminy Ofetrmvek

Andrzi Wojewoda
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