
UCHWAŁA NR IV.46.2018
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice nr VIII.66.2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k 
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1523), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Rady Miasta Wojkowice nr VIII.66.2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2015 r., 
poz. 3002) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się od dnia 1 marca 2019 r. stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości – 19,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się od dnia 1 marca 2019 r. stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyższą od stawki określonej w § 1 uchwały, w wysokości – 39,00 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

§ 2. 1. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta w Wojkowicach.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2019 r.
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