
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/177/16 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ust. 4 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) i art. 40 ust. 1 

i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

446) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okre-

ślonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(liczba mieszkańców). 

§ 2. Z zastrzeżeniem § 3, ustala się: 

1) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 10,50 zł miesięcznie od miesz-

kańca; 

2) wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbiera-

ne i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. Ustala się: 

1) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 9,50 zł miesięcznie od mieszkań-

ca - w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej ro-

dziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 785); 

2) wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbiera-

ne i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca - w przypadku wła-

ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej,  

o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lipca 2016 r.

Poz. 3259



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

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Jacek Gębicz 
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