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UCHWAŁA Nr XIV/125/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr XIV/126/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie cennika opłat za korzystanie z usług gminnego wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy
Lichnowy uchwala co następuje:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz w
związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115,
poz.741 z późn. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala,
co następuje:

§1
Ustala się cenę za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów
na wysypisku śmieci w Lisewie Malborskim obowiązująca od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.:
— od jednostek z terenu Gminy Lichnowy – 13,00 zł za
1 m3 + 7% VAT
§2
Traci moc Uchwała Nr III/30/2002 Rady Gminy
Lichnowy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie cennika
opłat za korzystanie z usług gminnego wysypiska śmieci
w Lisewie Malborskim.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Lichnowy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
W. Nacel

§1
Przeznacza się do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowane i niezabudowane określone w wykazie stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr III/29/2002 Rady Gminy
Lichnowy z dnia 30.12.2002 r. w sprawie wykazu mienia
komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2003 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Lichnowy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
W. Nacel

