
UCHWAŁA Nr XV/75/08
Rady Gminy Somianka

z dnia  08 lutego 2008 roku

zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
  

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15 i  art.  40  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust.2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /  tj. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm./ Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXXII/175/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 
roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi odbierania odpadów komunalnych,
Pkt 3 otrzymuje brzmienie:
1. Górne stawki opłat za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli    
    nieruchomości na terenie gminy Somianka wynoszą:
 a) worek 120 litrów -         11,12 zł  + 7% VAT =  11,90 zł brutto,
 b) pojemnik 120 litrów -    11,12 zł + 7% VAT =   11,90 zł brutto,
 c) pojemnik 240 litrów -    20,09 zł  + 7% VAT =  21,50 zł brutto,
 d) pojemnik 1100 litrów -  45,79 zł + 7% VAT =   49,00 zł brutto,
 e) kontener KP 7  -           327,10 zł + 7% VAT = 350,00 zł brutto,
 f) kontener KP 10  -         373,83 zł + 7% VAT =  400,00 zł brutto,
 g) właściciele nieruchomości letniskowej, opłata zryczałtowana roczna – 121,49 zł  + 7%       
     VAT = 130,00 zł brutto.
2. Górne stawki opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli   
    nieruchomości na terenie gminy Somianka wynoszą:
  a) worek 120 litrów -            9,34 zł + 7% VAT =  10,00 zł brutto,
 b) pojemnik 120 litrów -        9,34 zł + 7% VAT =  10,00 zł brutto,
 c) pojemnik 240 litrów -      16,82 zł + 7% VAT =  18,00 zł brutto,
 d) pojemnik 1100 litrów -    39,25 zł + 7% VAT =  42,00 zł brutto,
 e) kontener KP 7  -             252,23 zł + 7% VAT =270,00 zł brutto,
 f) kontener KP 10  -           299,06 zł + 7% VAT =320,00 zł brutto,
 g) właściciele nieruchomości letniskowej , opłata zryczałtowana roczna – 112,15 zł + 7% VAT 
     =  120,00 zł  brutto.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3

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

      Przewodniczący 
        Rady Gminy 

          /-/ Tadeusz Jacek Tolak 
  


	                                                                                                                                                                     

