
 

 

UCHWAŁA
∗

 NR XXI/181/2013 

RADY GMINY TOMICE 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na terenie Gminy Tomice  

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), 

w związku z uchwalą Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice (Dz. Urz.  

Woj. Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. poz. 6523) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:   

§ 1. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

5,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.  

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł 

od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.  

§ 2. Sposób ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określa uchwała Rady Gminy Tomice w sprawie wyboru 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.  

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości:  

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Tomice,  

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Zygmunt Szymczak 
 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 1095


		2013-01-31T12:08:58+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




