
 

 

UCHWAŁA NR XVII.292.2020 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 

2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Ożarowice 

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

gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy  Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice, 

Rada Gminy Ożarowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice (Dz. Urz. Woj. Śl. 

2020 poz. 2534), wprowadza się następujące zmiany: 

1. ustala się nowe brzmienie § 1 pkt 1 o następującej treści: 

"1) stawkę opłaty w wysokości 33,00 zł, w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób 

selektywny," 

2. ustala się nowe brzmienie § 1 pkt 2 o następującej treści: 

"2) stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 99,00 zł, w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny." 

3. ustala się nowe brzmienie § 2 o następującej treści: 

”§ 2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 8 zł miesięcznie za 

1 mieszkańca na danej nieruchomości." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 5519



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

z dniem 1 sierpnia 2020 r. oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice 

 

 

mgr inż. Marian Czernikarz 
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