
UCHWAŁA NR XL/356/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 24 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na 
,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art. 40 ust.2 pkt 4 , art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym(Dz.U.2017 poz. 1875)oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej ( Dz.U.2017 r. poz.827) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1523) Rada Miejska 
w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. W  uchwale  Nr LIX/494/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na  ,,Składowisku Odpadów Komunalnych 
w Potoku Małym”( Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2931) wprowadza się 
następujące zmiany: w załączniku Nr 1 do uchwały,, Kody, nazwy odpadów,cena bazowa netto, opłata za 
korzystanie ze środowiska, cena łączna netto za 1 Mg składowanych odpadów” kod odpadu 20 03 02 otrzymuje 
brzmienie:

Kod odpadu Nazwa odpadu  Cena bazowa
(zł/Mg netto)

 Opłata za gospodarcze
 korzystanie ze środowiska

Cena łączna
(zł/Mg netto)

20 03 02 odpady z targowisk  82,00  140,00 222,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie od 01 stycznia 2018 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 06 marca 2017 r. ( Dz.U. z 2017 poz.723) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za

korzystanie ze środowiska zmienia się w cenie za składowanie odpadu o kodzie 20 03 02 wysokość

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska .

Cena bazowa pozostaje bez zmian. Należność opłaty za gospodarcze korzystanie ze

środowiska w całości przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego w związku z powyższym

podjęcie uchwały jest zasadne.
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