Uchwała Nr III/24/02
Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2002r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 194/01 z dnia 30 listopada 2001 roku.
	Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. li2, art. 41, ust. li2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr. 132, poz. 622 z późn. zmianami) - Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:


§1
§8 otrzymuje brzmienie:
Określa się ryczałtową odpłatność za wywóz i utylizację nieczystości stałych od
każdej osoby zamieszkałej w nieruchomości nie więcej jednak niż od 3 osób.
Odpłatność będzie obliczana wg wzoru:
Ilość osób aktualnie zamieszkałych w gospodarstwie domowym (nie więcej jednak niż 3 osoby) x aktualna stawka miesięcznego ryczałtu x ilość miesięcy w okresie
rozliczeniowym.
§2
§9 otrzymuje brzmienie:
Określa się ryczałtową odpłatność za wywóz i utylizację nieczystości stałych przez
osoby prowadzące działalność gospodarczą, gastronomiczną i handlową.

§3
W załączniku do Uchwały Nr 194/01 z dnia 2001-11-30:
- pkt l lit a otrzymuje brzmienie:
za wywóz i utylizacją nieczystości stałych gromadzonych w workach o pojemności
1201 zbieranych spod posesji właścicieli nieruchomości RYCZAŁT l zł netto od
osoby na miesiąc.

- pkt l lit e otrzymuje brzmienie:
za wywóz i utylizacją nieczystości stałych gromadzonych w workach o pojemności
1201 bądź w kontenerach KP7 zbieranych od zakładów prowadzących działalność
gospodarczą gastronomiczną i handlową:
- dla jednostek prowadzących działalność gastronomiczną 1,20 zł netto za każdy m2
powierzchni na miesiąc.
- dla jednostek prowadzących działalność handlową 0,60 zł netto za każdy m2
powierzchni na miesiąc.
- dla jednostek prowadzących działalność usługową 0,60 zł netto za każdy m
powierzchni na miesiąc.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi ZUWiK w Pacanowie.

§5
Uchwała podlega :
	ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
	ogłoszeniu w prasie lokalnej,

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
	wywieszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.


§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 r.





