
Uchwała Nr XXVII/151/09
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia  04 marca 2009r.

w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm. ), art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b oraz art. 6 ust. 1a, ust. 2, ust. 6  i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.z 2005r.  Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

	Ustala się z dniem 01 stycznia 2009r. stawki opłat za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych, których obowiązek przejęła gmina, w wysokości:
1) 9,00 zł. od osoby zamieszkałej na terenie gminy Gniewoszów, nie więcej, niż 45,00 zł. od każdego gospodarstwa domowego,
2) 36,00 zł od posiadacza domku letniskowego położonego na terenie gminy.

§ 2

	Stawki opłat, określone w § 1, obejmują usługi w zakresie, usuwania przez gminę stałych odpadów komunalnych z urządzeń służących do ich gromadzenia , tj. kontenerów zbiorczych typu KP 7m3 i 1,1m3  usytuowanych przy budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach użyteczności publicznej oraz indywidualnych pojemników i worków z każdej prywatnej zabudowanej nieruchomości.
§ 3

1.  Stawki opłat, objęte niniejszą uchwałą są opłatami ustalonymi na rok kalendarzowy płatnymi             – z zastrzeżeniem ust. 2 jednorazowo gotówką w kasie Urzędu Gminy (w siedzibie gminy) lub u sołtysa – inkasenta danej wsi, a we wsi Borek u Pana Kazimierza Wiraszki,  bądź przelewem na konto bankowe gminy w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Puławy Oddział w Gniewoszowie w terminie do 15 września 2009 roku.
2.  Opłaty przypadające od posiadaczy domków letniskowych, płatne są jednorazowo, gotówką w kasie Urzedu Gminy lub sołtysa – inkasenta danej wsi, na której domek letniskowy jest usytuowany, a  we wsi Borek u Pana Kazimierza Wiraszki, bądź przelewem na konto bankowe gminy w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Puławy Oddział w Gniewoszowie w terminie do 15 września 2009 roku.

§ 4

1.  Opłat ustalonych uchwałą, nie pobiera się od tych właścicieli nieruchomości i od podmiotów gospodarczych, które udokumentują fakt korzystania z usług w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych, wykonywanych przez uprawnione jednostki organizacyjne lub podmioty, poprzez okazanie stosownej umowy oraz dowodów opłat za te usługi, w danym okresie.
2.  Opłat ustalonych uchwałą nie pobiera się od tych właścicieli nieruchomości i od podmiotów gospodarczych, które odpowiednio:
- udokumentują fakt pobytu poza terenem gminy,
- przedłożą stosowne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.
Zaniechanie poboru opłat obejmuje okres faktycznego pobytu poza terenem gminy lub okres faktycznego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.
3.  Opłata roczna określona w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały od ilości osób zamieszkałych na terenie gminy w każdym gospodarstwie domowym ulega zmniejszeniu, jeżeli właściciel gospodarstwa domowego:
- udokumentuje fakt pobytu członka rodziny poza terenem gminy.
Zmniejszenie poboru opłat, obejmuje okres faktycznego pobytu poza poza terenem gminy
4.  Opłatę roczna, wobec której nastąpiło zaniechanie poboru, bądź jej zmniejszenie z przyczyn o których mowa w ust. 1,2 i 3 zmniejsza się odpowiednio o wartość usług, uwzględniającą wysokość opłaty miesięcznej, pomnożonej przez liczbę faktycznego pobytu poza terenem gminy lub przez liczbę miesięcy faktycznego korzystania z usług wykonywanych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną czy podmiot, z zachowaniem następujących zasad:
     a)     jeżeli zdarzenie uzasadniające zaniechanie poboru opłaty lub jej zmniejszenie, zaczyna bieg  
             przed dniem 15-tym danego miesiąca, przy obliczeniu opłaty, miesiąc ten traktowany jest 
             jako pełny miesiąc pobytu poza terenem gminy, zawieszenia działalności gospodarczej  lub 
             korzystania z usług wykonywanych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną, czy 
             podmiot.
     b)     jeżeli zdarzenie uzasadniające zaniechanie poboru opłaty, bądź jej zmniejszenie, kończy 
             bieg po dniu 15-tym danego miesiąca, przy obliczaniu opłaty, miesiąc ten nie jest   
             uwzględniony jako czas pobytu poza terenem gminy, zawieszenia działalności gospodarczej 
             lub korzystania z usług, wykonywanych przez jednostkę organizacyjną czy podmiot,
     c)     jeżeli zdarzenie uzasadniające zaniechanie poboru opłaty, bądź jej zmniejszenie, zaczyna 
             bieg po 15-tym danego miesiąca, przy obliczaniu opłaty, miesiąc ten nie jest uwzględniony, 
             jako czas pobytu poza terenem gminy, zawieszenia działalności gospodarczej lub 
             korzystania z usług, wykonywanych przez jednostkę organizacyjną czy podmiot,
     d)    jeżeli zdarzenie uzasadniające zaniechanie poboru opłaty, bądź jej zmniejszenie, kończy 
             bieg po dniu 15-tym danego miesiąca, przy obliczaniu opłaty, miesiąc ten jest  traktowany 
             jako pełny miesiąc  pobytu poza terenem gminy, zawieszenia działalności gospodarczej lub 
             korzystania z usług, wykonywanych przez jednostkę organizacyjną czy podmiot.

§ 5

	Dla ustalenia wysokości stawki opłaty miesięcznej o której mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 pełną opłatę roczną dzieli się przez liczbę 12.

§ 6

1.  Zarządza się pobór opłat za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych, których obowiązek przejęła gmina – w drodze inkasa.
2. W przypadku braku sołtysa w danym sołectwie lub czasowej nie obecności sołtysa uniemożliwiającej pobór opłaty uiszczenie opłaty następuje w kasie Urzędu Gminy, bądź na konto bankowe gminy  w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Puławy Oddział w Gniewoszowie.

§ 7

1. Wyznacza się na inkasentów opłat wymienionych w § 5 w osobach sołtysów poszczególnych wsi gminy Gniewoszów:
1.	Woźniak Henryk – sołtys wsi Boguszówka
2.	Witold Słyk – sołtys wsi Kociołek
3.	Małgorzata Wójcicka – sołtys wsi Marianów
4.	Janusz Kowalczyk – sołtys wsi Markowola
5.	Andrzej Szewczyk – sołtys wsi Markowola Kolonia
6.	Krzysztof Kępka – sołtys wsi Mieścisko
7.	Katarzyna Szewczyk – sołtys wsi Oleksów
8.	Henryk Sadura – sołtys wsi Regów Stary
9.	Helena Szewczyk – sołtys wsi Sławczyn
10.	Stanisław Pytrus – sołtys wsi Sarnów 
11.	Sadownik Józef – sołtys wsi Wólka Bachańska
12.	Zacheusz Piskorek – sołtys wsi Wysokie Koło
13.	Tadeusz Ziemski – sołtys wsi Zalesie
14.	Katarzyna Wójcik – sołtys wsi Zdunków
15.	Marian Muniak – sołtys wsi Zwola
2. Inkasentem opłaty wymienionej w § 5 we wsi Borek wyznacza się Pana Kazimierza Wiraszkę.

§ 8

	Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości stanowiącej 6% pobranych i udokumentowanych wpłat kwot za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych, których obowiązek przejęła gmina bez podatku VAT.

§ 9

	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów

§ 10

	Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

