
 

 

UCHWAŁA NR XXX/370/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 4 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/338/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 stycznia 

2013 r. w sprawie  określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  

Na podstawie art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn.zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w Świętochłowicach  

uchwala:  

§ 1. W uchwale nr XXVIII/338/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 stycznia 2013 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,  

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie :  

"Opłata za wyposażenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w worek typu BIG BAG 

o pojemności 1000l wynosi 20zł/worek.";  

2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

"Opłata za wyposażenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w worek typu BIG BAG 

o pojemności 1000l wynosi 20zł/worek.".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.   

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

w Świętochłowicach  

 

 

Marek Palka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 marca 2013 r.

Poz. 2416
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