
UCHWALA NR VI/8120I1

RADY GMINY MAGNUSZEW

z dnia 18 maja 2011 roku

zmieniaj4ca Uchwalp Nr V/l13/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008 roku w
sprawie ustalenia oplaty ponoszonej przez wlaScicieli nieruchomoSci za wykonywanie przejptych
przez Gminp obowi4zk6w w zakresie pozbl'rvania sip odpad6w komunalnych z terenu posesji.

Na podstawie art . l8 ust.2 pkt.8,  art . .4l  ust. l ,af i .42 ustawy zdria 8 marca 1990 r.  o
samorz4dzie gminnym ( Dz.U 22001r.  Nr 142 poz. l591 zpo2n. zn.) ,  art .6a ust.2 i  3 ,  af t . .6b ustawy
z dnia l3 wrze6nia 1996 roku o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminaclr (Dz. U z 1996 r. Nr 132
poz.622 zpoZn. zrn.)  uchwala sip,co nastppuje:

$ 1 .

W uchwale Nr V/l 13/08 Rady Gminy Magnuszew z dria 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia
oplaty ponoszonej przezwtaicicieli nieruchornoSci za wykonywanie przejgtych przezGnrinE
obowi4zk6w w zakresie pozbywania sig odpad6w komunalnych z terenu posesj i ,  ustala sip nowe
brzmienia g 1 :

l.Ustala siE zryczahowan4 roczlle oplatp za okresowe pozbywanie sig odpad6w komunalnych z
zastrze2eniem ust.3 pkt. I i 2 w wysoko6ci:
- 120 zI od wla6ciciela (posiadacza) nieruchomo6ci zabudowanej,
- 1200 zl od os6b,jednostek prowadz4cych dzialalno66 gospodarcz4.

2. Optata jak wyZej obejrnuje koszty por-roszone przez GminE ztytu+u zorgarizowariai
funkcjonowania systemu zbierania, transportowania, odzyskr-r i unieszkodliwiania odpad6w
kornunalnych.

3. 1 .Oplata od wlaSciciela (posiadacza) nieruchomoSci zabudowanej wynosi 42 zl za I p6lrocze 20l l
roku i 60 zt zaII polrocze 201 I roku.

3.2.Oplata od os6b, jednostek prowadz4cych dzialalno5i gospodarcz4 wynosi 420 zl zaI polrocze
201 I roku i 600 zl zall p6lrocze 20i I roku.

s2.
Pozosta{e ustalen ia pozostaj4 bez zniar.t.

$3.

Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Grniny

Ucliwala wchodzi w Zycie po uplywie
Mazowieckiego.

s4.
14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6 dztwa


