
UCHWAŁA Nr VI/48//2015 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 17 lutego  2015r. 
  

w sprawie  ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013,  poz. 594 z  późn. zm.), art. 6k ust. 2, 
ust. 2a pkt.1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1, pkt. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm) 
oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXVIII/227/2012 z dnia 11 września 2012 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 4689) 
 
                                               RADA  MIEJSKA W OGRODZIEŃCU 
 
           Uchwala  co  następuje: 
 

    §  1 
 

Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec: 
 

1. w wysokości 8 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny  
2. w wysokości 16 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny  

 
    §  2 
 

Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości wielolokalowych (bloki), zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec: 
 

1. w wysokości 8  zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny, 
2. w wysokości 16  zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny.  

 
§  3  
 

Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/301/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia  
26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

§  4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  
 

 §  5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
Zygmunt Podsiadło 
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