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Województwa Wielkopolskiego Nr 220

– 22586 –
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UCHWAŁA Nr XXXV/220/09 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 (ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wijewo.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy w Wijewie
(-) Stanisław Kasperski

§1. W Uchwale Nr XIII/76/07 z 31 października
2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 184 poz.
4100) wprowadza się zmiany:
1. W §1 Uchwały dodaje się pkt 6 o brzmieniu:
„6. Rekultywowane grunty zajęte pod składowiska odpadów, na czas ich rekultywacji.”
3793
UCHWAŁA Nr XXXV/223/09 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości
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. Nr 142 z 2001 r., z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń.
zm.), Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:
§1.I. Zostają określone górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
1. Wysokość opłat za usuwanie odpadów oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych ustala
uprawniony podmiot.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 nie mogą być wyższe niż:
a) 250,00 zł/Mg za wywóz nieczystości stałych,
b) 13,00 zł/m3 za wywóz nieczystości płynnych,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wijewo.
§3. Traci moc Uchwała Nr XIII/88/07 Rady Gminy
Wijewo z dnia 31 Października 2007 r.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy w Wijewie
(-) Stanisław Kasperski

