UCHWAŁA Nr 27/V/15
RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm .) oraz art. 6c ust. 2 - 4
art. 6h, art. 6i ust. 1, ust 2, 6j ust. 3, art. 6 k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399 z późn. zm.). Rada
Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:
§1-

W uchwale nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w
sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za
pojemnik (Dz.U.W.M. z 2012r. poz. 7128 z dnia 26 października 2012 r.) § 4 otrzymuje brzmienie :
" § 4. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemnik o pojemności do 120 1- 13,00 zł
2) pojemnik o pojemności powyżej 120 1do 240 1- 24,00 zł
3) pojemnik o pojemności powyżej 240 1- 1100 1- 62,00 zł
4) pojemnik o pojemności powyżej 1100 1- 0,20 zł za każdy litr pojemnika.".

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowiecnkiego, nie wcześnij jednak niż z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY

