
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

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

wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 

art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala: 

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3. 

§ 2. 1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy.  

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.  

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 

w wysokości 12,00 zł miesięcznie.  

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli 

odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie.  

3. Różnicuje się opłatę ustaloną w § 3 ust. 1 w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej 

nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby 

tworzące jedno gospodarstwo domowe: 

1) za pierwsze cztery osoby stawka została określona w ust. 1,  

2) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 1 zł/osobę/miesiąc.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 marca 2015 r. 

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

wysokości stawki tej opłaty. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2859



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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2018 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tadeusz Król 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2859


		2018-04-26T12:00:58+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




