
Zał. N riij
do Protokołu Nr III/06 
z Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28.12.2006 r.

Uchwała Nr III/36/06 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie cennika opłat za korzystanie z usług gminnego wysypiska śmieci w' Lisewie 
Malborskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 
z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów na wysypisku śmieci w Lisewie 
Malborskim obowiązująca od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości:

• od jednostek z terenu Gminy Lichnowy -  17,00 zł za 1 m3 + 7% VAT.

§2.

Traci moc Uchwała Nr XXXV/288/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2005 w 
sprawie cennika opłat za korzystanie z usług gminnego wysypiska śmieci w Lisewie 
Malborskim.

j .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą od 01.01.2007 r.

Z

P R ZE W O D N IC ZĄ C Y  
Rady Gminy

Jan



Uzasadnienie

Ustawa samorządzie gminnym daje organom gminy kompetencje stanowienia 

przepisów lokalnych powszechnie obowiązujących, m.in. w zakresie ustalania zasad i trybu 

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jakim jest wysypisko 

odpadów stałych w Lisewie Malborskim.

Dotychczasowa opłata za utylizację nieczystości stałych na wysypisku śmieci w 

Lisewie Malborskim była ustalona na poziomie 14,70 zł + 7% VAT dla jednostek z terenu 

gminy i obowiązywała od 01 stycznia 2004 r. W związku z ostatnim rokiem eksploatacji 

wysypiska, istnieje konieczność rozpoczęcia jego rekultywacji w związku z czym została 

podwyższona stawka, która wynika z ogłoszonego przetargu.

Do proponowanej ceny jednostykowej za 1 m3 odpadów stałych będzie doliczany 

7% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54 poz. 535).

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.


