
 

 

UCHWAŁA NR XIX/161/2013 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 7 czerwca 2013 r. 

w sprawie dopłaty do opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 

2013 r.  poz. 594) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Krzyżanów uchwa-

la, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych spełniających kryterium zamieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie  

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku w wysokości 50% stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1, spełniają osoby zamieszkałe na nieruchomościach  położonych  na 

terenie określonym w załączniku do niniejszej uchwały, tj. w odległości nie większej niż 1350 m mierzonej od 

centralnej części  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku. 

§ 2.  Podstawą uzyskania dopłaty, o której mowa w § 1, jest złożenie wniosku o udzielenie dopłaty przez 

właściciela nieruchomości, który złożył  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodnicząca  

Rady Gminy: 

Magdalena Jabłońska 
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Załącznik 
do uchwały nr XIX/161/2013  

Rady Gminy Krzyżanów  

z dnia 7 czerwca 2013 r.  

 

 

  Przewodnicząca  

Rady Gminy: 

Magdalena Jabłońska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3824


		2013-07-30T10:29:20+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




