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UCHWAŁA∗ NR XLVI/863/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą
Nr XXXVII/708/13 z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr XL/753/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku
Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) - Rada Miasta Oświęcim
postanawia:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13
z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr XL/753/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. wprowadzić następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 pkt 8 i pkt 9 otrzymują nowe brzmienie:
„ 8) 2 350,00 zł za prasokontener 10 000 l,
9) 4 750,00 zł za prasokontener 20 000 l.”
2. § 2 ust. 2 pkt 8 i pkt 9 otrzymują nowe brzmienie:
„ 8) 1 950,00 zł za prasokontener 10 000 l,
9) 3 950,00 zł za prasokontener 20 000 l.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

∗

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

