
UCHWAŁA NR  XIX/116 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia   10  marca   2008 roku 

w sprawie: ustalenia opłaty za zrzut 1m3 odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku 
Odpadów Komunalnych we wsi Włościejewki.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.74 ze zmianami) art.4 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz.43 ze zmianami) 
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za zrzut 1 m3 odpadów komunalnych składowanych na Gminnym 
Składowisku Odpadów Komunalnych we wsi Włościejewki w kwocie 43,00 zł + 7% VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz Dyrektorowi Zakładu 
Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/236/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 04 grudnia 
2001r. w sprawie ustalenia opłaty za zrzut 1 m3 odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku 
Odpadów Komunalnych we wsi Włościejewki.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
            2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak



                                                            Uzasadnienie

do uchwały  nr  XIX/ 116 /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  10 marca  2008 roku 

         Wzrost opłaty za składowanie wynika w głównej mierze z rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 6 czerwca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(Dz.U. Nr 106, poz.723). Na podstawie cytowanego rozporządzenia obowiązująca w 2007 roku 
stawka 15,71 zł / tonę deponowanych na składowisku niesegregowanych odpadów komunalnych 
grupy 20 03 01 uległa od 2008 roku podwyższeniu do 75,00 zł / tonę. Ponadto od czasu podjęcia 
poprzedniej uchwały w tej sprawie, tj. od 2001 roku nastąpił znaczny wzrost kosztów obsługi 
składowiska związany z opłatami za energię elektryczną, wynagrodzenia pracownicze oraz 
wykonywaniem badań laboratoryjnych.

     

                                                                                                 Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil  Marciniak

                                                                                      


