
 

 

UCHWAŁA NR XIV/138/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 

30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2015r. Dz. U., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

w związku z art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1484) 

po przeprowadzeniu konsultacji 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 

2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz. 763 ze zm.) w ten sposób, że: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w ust. 1 w wysokości 9,50 zł od osoby miesięcznie.” 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 

18 zł od osoby miesięcznie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

 

 

mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 7791


		2015-12-31T13:46:22+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




