Uchwała Nr XVII/111/08
Rady Gminy w Gniewoszowie
 z dnia 30 kwietnia 2008r.


w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/211/05 Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia  23 września 2005r.w sprawie ustalenia  na   terenie gminy Gniewoszów stawek opłat
za usługi w zakresie  usuwania  odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła  gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów  i określenia  
wysokości wynagrodzenia  za inkaso – tekst jednolity: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/223/05 z dnia  07 grudnia 2005r. 
      

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U.   z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 1  w związku  z art. 5 ust.1 pkt 3b  oraz  art. 6 ust.1a ust.2 , ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia  13 września  1996r.   o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008  z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

	W uchwale  Nr XXIII/211/05 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 września 2005r., której tekst jednolity stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/223/05 z dnia 07 grudnia 2005r. wprowadza się następujace zmiany:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
“§ 1




Ustala się  na 2008 rok stawki opłat za usługi w zakresie  usuwania stałych odpadówkomunalnych, których obowiązek  usuwania  przejęła  gmina, w wysokości:                       1/ 9,00 zł. od osoby  zamieszkałej  na terenie gminy Gniewoszów, nie więcej,   niż 45,00 zł.      
    od każdego gospodarstwa  domowego,                                                                                               2/ 36,00 zł. od posiadacza  domku letniskowego położonego na terenie gminy.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
“§ 2
Stawki opłat, określone w § 1, obejmują usługi w zakresie, usuwania przez gminę  stałych odpadów komunalnych z urządzeń służących  do ich gromadzenia  , tj. kontenerów zbiorczych  typu KP 7m 3  i  1,1m 3  stanowiących własność gminy i usytuowanych  na terenie gminy Gniewoszów oraz  indywidualnych pojemników i worków z każdej prywatnej  zabudowanej  nieruchomości.

3. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 1
Stawki opłat, objęte niniejszą uchwałą są opłatami ustalonymi na 2008 rok     
płatnymi – z zastrzeżeniem  ust. 2  jednorazowo gotówką  w kasie Urzędu Gminy 
(w siedzibie gminy)  lub u sołtysa - inkasenta danej wsi, a  we wsi Borek u  Pana Kazimierza Wiraszki zam. Borek, bądź  przelewem na konto bankowe gminy w  
Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Puławy Oddział w Gniewoszowie w terminie  do dnia 15 września 2008 roku.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2
Opłaty przypadające   od posiadaczy domków letniskowych, płatne  są  jednorazowo,  
gotówką w kasie  Urzędu Gminy  lub u sołtysa - inkasenta danej wsi, a  we wsi Borek 
u  Pana Kazimierza Wiraszki zam. Borek,  na terenie której domek  letniskowy  jest 

usytuowany, bądź  też przelewem – na konto bankowe  gminy w  Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym  Puławy Oddział w Gniewoszowie w terminie do 15  września 2008 roku.
5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6
Inkasentami opłat wymienionych w § 5  są sołtysi w poszczególnych sołectwach a we wsi Borek Pan Kazimierz  Wiraszka zam. Borek”
6. W § 7  uchwały skreśla się zapis:” .... bez podatku VAT”.
§ 2
	Pozostają bez zmian pozostałe postanowienia uchwały

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

§ 4

Uchwala wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

