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UCHWA£A NR XII/78/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych
i wywóz nieczystoci ciek³ych ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

2. Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za wywóz nieczystoci
ciek³ych na kwotê 18,00 z³ za 1 m3 wywiezionych cieków.

§1. Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za odbiór odpadów
komunalnych na kwotê:

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/274/2006 Rady Gminy
W³oszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych
i wywóz nieczystoci ciek³ych ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci.

1) 11,50 z³ za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2) 10,00 z³ za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3) 8,50 z³ za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,

3. Op³aty o których mowa w ust. 1 i 2 uwzglêdniaj¹
podatek VAT, koszty transportu oraz koszty sk³adowania
odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystoci ciek³ych.
§2. Do wykonania uchwa³y upowa¿nia siê Wójta Gminy
W³oszakowice.

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

4) 100,00 z³ za jednorazowy wywóz 1 m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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UCHWA£A Nr XII/81/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ulicy ródlanej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173
poz. 1218) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr VI/34/2007

Rady Gminy W³oszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ulicy ródlanej zwanej
dalej planem po stwierdzeniu zgodnoci ze studium, uchwala
siê co nastêpuje.

