
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/305/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) Rada 

Miejska w Kole uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Koła: 

1) o pojemności 60 litrów – w wysokości 15,00 zł, 

2) o pojemności 120 litrów – w wysokości 29,00 zł, 

3) o pojemności 240 litrów – w wysokości 49,00 zł, 

4) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 113,00 zł, 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Koła: 

1) o pojemności 60 litrów – w wysokości 18,00 zł, 

2) o pojemności 120 litrów – w wysokości 34,00 zł, 

3) o pojemności 240 litrów – w wysokości 56,00 zł, 

4) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 127,00 zł, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie 

ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą 

obowiązywania od 1 lipca 2017 r. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole 

(-) Artur Szafrański 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 7786


		2016-12-08T08:43:05+0000
	Polska
	Karina Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




