Projekt
z dnia 24 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012
r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty
Na podstawie art. 6k 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. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 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 XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:
1. dodaje się § 21 ust. 1 w brzmieniu:
"Wprowadza się różnicowanie stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujacych jedną
nieruchomość, na której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w ten sposób, że w przypadku
nieruchomości składającej się z więcej niż czterech osób tworzacych jedno gospodarstwo domowe, stawka
opłaty za piątą i kolejną osobę wyniesie 1 zł miesięcznie."
2. dodaje się w § 2 ust 3 punkt 8 w brzmieniu:
"za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 16,00 zł."
3. dodaje się w § 2 ust 4 punkt 8 w brzmieniu:
" za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 8,00 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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