
 

 

UCHWAŁA NR V/38/2019 

RADY GMINY RADOMSKO 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

o zmianie uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Radomsko z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

na terenie Gminy Radomsko 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 6k  

ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Radomsko z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gmi-

ny Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 614) § 2 oraz § 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wy-

sokości 16,00 złotych miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komu-

nalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00 złotych miesięcznie od miesz-

kańca.”. 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Radomsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2019 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wojciech Łuszczyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 lutego 2019 r.

Poz. 750
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