
UCHWAŁA NR XXIX/283/2017
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącej metody wyboru ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 2, ust. 4, 
ust. 5 i art. 6 k ust. 1 punkt 1, ust. 2a pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka,

§ 1. Podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany § 2 uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/27/2015 
z dnia 30 stycznia 2015 r. poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1              
w wysokości 9,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody.

2.  Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4,85 zł od 
1 m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Pozostałe zapisy w uchwale Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/27/2015 z dnia                       
30 stycznia 2015 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Z dniem wejście w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy nr XVIII/176/2016 
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., dotyczącej metody 
wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czarna Dąbrówka

Tadeusz Gralak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 2989
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