
 

 

UCHWAŁA NR 46/IV/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450  

z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) stawkę w wysokości 16,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 

2) wyższą stawkę w wysokości 32,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

§ 2. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości 

zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 393/XXXVIII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4870, poz. 5367). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 marca 2019 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Gabriel Podbioł 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lutego 2019 r.

Poz. 949


		2019-02-04T09:16:03+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




