UCHWAŁA NR
/2019
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zw. z 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały
Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz.Urz.Woj.Śl.,
poz. 3504) dokonuje się następujących zmian:
1) §2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
w wysokości 169,30 zł;”;
2) uchyla się §2 ust. 1 pkt 2;
3) §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
w wysokości 299,40 zł;”;
4) uchyla się §2 ust. 2 pkt 2;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), zaszła konieczność
dostosowania niniejszej uchwały do obowiązujących regulacji prawnych.
Mając na uwadze powyższe uchylono zapisy §2 ust. 1 pkt 2 oraz §2 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały
określające ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych ogrodów
działkowych, gdyż zgodnie z nowelą dla tych nieruchomości należy zastosować stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone dla nieruchomości niezamieszkanych.
Zgodnie natomiast z art. 6j ust. 3b wspomnianej ustawy, podstawową stawkę ryczałtową (za odpady
komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny) naliczaną od nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
dostosowano do górnej stawki opłaty, nie wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

Zastępca Burmistrza
Bernard Skibiński
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