Uchwala Nr )V6ll2011
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko5ci oplaty za przyjmowanie odpad6w i innych zanieczyszczeft
statychna wysypisko gminne oraz wprowadzeniazwolnieriod tej oplaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4d:zie
gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. l59l zpoLn. zm.) oraz art. 4 ust. I pkt2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarcekomunalnej(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.23i6)
- uchwalasig, co nastgpuje:

$1.
1. Ustalasig oplatg zaprzyjmowaniena wysypisko gminne w Broku 1 Mg (l tona) odpad<iw
i innych zanieczyszczenslalychw wysokoSci165,00zl (cenanetto).
2. Nie ponosi sig oplat za odpady biodegradowalne(liScie, trawa, gatEzie)dostarczonena
wysypisko wlasnym transportem.

$2.
Zwalniasig od oplaty ustalonejw $ I ust. I jednostki organizacyjnepodlegleRadzieGminy,

$3.
Traci moc uchwala Nr XVI/8912009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada2009 r.
w sprawie ustaleniawysokoSci oplaty za przyjmowanieodpad6w i innych zanieczyszcz,eh
stalychna wysypisko gminne oraz wprowadzeniazwolnieri od tej oplaty.

$4.
Wykonanieuchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy.

ss.
Uchwalawchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodni czacy$a/y G mi ny

syr*ffuK,,"

Uzasadnienie
do uchwaly Nr )V61l2011Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 20ll r.
w sprawie ustalenia wysoko6ci oplaty za ptzyjmowanie odpadow i innych zanieczyszcze|
stalychna wysypisko gminne oraz wprowadzeniazwolnieri od tej oplaty.
Zgodnie z art. 4 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarr:e
komunalnej (Dz. U. z 20ll r. Nr 43, poz. 236) organy stanowi4cejednostek samorz4du
terytorialnegopostanawiaj4o wysokoScicen i oplat albo o sposobieustalania cen i oplat za
uslugi komunalne o charakterze u?y4ecznoSci
publicznej oraz za korzystanie z obiekt6w
i urzqdzehu?ytecznoScipubIicznej j ednostek samorz4duterytorialnego.
Obecniew przedmiotowejsprawieobowi4zujeuchwalaNr XVI/8912009Rady Gminy
w Broku z dnia 26 listopada 2009 r. ustalaj4cawysokodc oplaty za przyjmowanie na
wysypisko gminne w Broku I Mg (l tona) odpad6w i innych zanieczyszczeristalych
w wysokoSci 150,00 zl (cena netto). W zwr1zku ze zwigkszaj4cymi sig kosztarni
przyjmowaniaodpad6w,uwzglgdniajEcpoziominflacji zlat2009,2010 i 201I, proponujesig
podwyZszenie
kwoty oplaty do wysokoSci165,00zl (cenanetto).
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