
 

 

UCHWAŁA NR II(12)2018 

RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i 5 w związku z art. 6 c ust. 1 i art. 6j, 

ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na jednego mieszkańca 

w wysokości określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w wysokości 9,00 zł na jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady 

komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w wysokości 27,00 zł na jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady 

komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVI(330)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 5291


		2018-12-07T08:59:30+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




