UCHWAŁA NR ………………
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ………………………
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art.6k ust.2a pkt 1 i pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) Rada Miejska w
Głogówku uchwala, co następuje:
§1. W uchwale nr XIX/200/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości , na których
zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy
§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„§6.1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek w wysokości:
1)

za worek o poj. 120 L- 16,90 zł

2)

za pojemnik o poj.120 L- 5,90 zł

3)

za pojemnik o poj.240 L- 11,80 zł

4)

o poj.660 L-32,50 zł

5)

o poj.1100 L-54,00 zł

§6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„§6.2 W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
w zależności od pojemnika worka lub pojemnika wynosi:
1)

za worek o poj. 120 L- 67,60 zł

2)

za pojemnik o poj.120 L- 23,60 zł

3)

za pojemnik o poj.240 L- 47,20 zł

4)

o poj.660 L- 130,00 zł

5)

o poj.1100 L- 216,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku

Jerzy Kunert

