
 

 

UCHWAŁA NR 34/VI/2015 

RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY 

z dnia 11 marca 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

za pojemniki o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 

3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nie-

selektywny powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

1) pojemniki o pojemności 120 l - 41,00 zł; 

2) pojemniki o pojemności 240 l - 60,00 zł; 

3) pojemniki o pojemności 1100 l - 165,00 zł; 

4) pojemniki o pojemności 7000 l - 700,00 zł. 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób se-

lektywny powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

1) pojemniki o pojemności 120 l - 27,00 zł; 

2) pojemniki o pojemności 240 l - 41,00 zł; 

3) pojemniki o pojemności 1100 l - 108,00 zł; 

4) pojemniki o pojemności 7000 l - 540,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 23/V/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 stycznia 2015 roku  

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej po-

jemności. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Przemysław Grabarczyk 
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