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1445
UCHWA£A Nr XII/168/08 RADY MIEJSKIEJ WE WRZENI
z 13 marca 2008 r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³acicieli nieruchomoci i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych z terenu Miasta i Gminy Wrzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236 poz. 2008,
z 2006 r. Dz.U. Nr 144 poz. 1042) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê górne stawki op³at brutto ponoszone przez
w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych na terenie Miasta
i Gminy Wrzenia za us³ugi w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych w wysokoci:

§2. Traci moc uchwa³a nr XL/389/06 Rady Miejskiej we
Wrzeni z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych z
terenu Miasta i Gminy Wrzenia.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wrzenia.
§4. Uchwa³a podlega publikacji w dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

115,00 z³/m3 (s³ownie: stopiêtnaciez³otych 00/100),
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej we Wrzeni
() Bo¿ena Nowacka

2. opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych w wysokoci:
22,50 z³/m3 (s³ownie: dwadzieciadwaz³ote 50/100).

1446
UCHWA£A Nr XX/177/2008 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek op³at za odbieranie odpadów komunalnych lub
opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych, ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci, którzy nie dokumentuj¹ korzystania z tych us³ug
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz.
1042) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie odbierania odpadów komunalnych
lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych, wynosz¹:

§1. Górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci, którzy nie dokumentuj¹ w formie umowy
i dowodów p³acenia, korzystania z us³ug wykonywanych
przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów
komunalnych z jednego pojemnika o pojemnoci:
-

od 110 dm3 do 140 dm3

- 60,00 z³,
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-

240 dm3

- 120,00 z³,

-

1.100 dm3

- 240,00 z³,

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2) za opró¿nienie zbiornika bezodp³ywowego i transport nieczystoci ciek³ych - 35,00 z³ za 1 m3.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() Jaros³aw Ankiewicz

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

1447
UCHWA£A Nr XV/167/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie: zasad wydzier¿awiania i wynajmowania nieruchomoci gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala, co nastêpuje:

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomoæ.

§1. Wyra¿a siê zgodê na dokonywanie przez Burmistrza
Stêszewa, czynnoci prawnych polegaj¹cych na wydzier¿awianiu i wynajmowaniu nieruchomoci w sytuacji, gdy po
umowie zawartej na czas okrelony do 3 lat strony zawieraj¹

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza do przedk³adania Radzie
rocznych informacji dotycz¹cych realizacji uchwa³y. Powy¿sza
informacja przedstawiana bêdzie Radzie wg stanu na dzieñ 31
grudnia ka¿dego roku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Stêszewa.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak

