
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/392/17 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie wysokości ceny za dodatkową usługę świadczoną przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość ceny za odbiór i zagospodarowanie jednego worka z odpadami zielonymi lub 

odpadami ulegającymi biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w kwocie 7,56 zł brutto. 

2. Opłatę za dodatkową usługę świadczoną przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów należy wpłacać w terminie 14 dni od daty 

otrzymania powiadomienia o wysokości opłaty, bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub 

przelewem na podane konto bankowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 3917
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