UCHWAŁA NR S.0007.108.2019
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe
Na podstawie art. 6j ust. 3, ust. 3d oraz art.6k ust. 1 pkt 2 oraz art.6k ust.3 oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych
Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala sie
następujące stawki opłaty :
1) worek o pojemności 80 l

11,28 zł,

2) worek o pojemności 120 l

16,93 zł,

3) pojemnik o pojemności 110l

5,42 zł,

4) pojemnik o pojemności 240l

11,82 zł,

5) pojemnik o pojemności 1100l

54,17 zł

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się podwyższoną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości czterokrotności stawki
ustalonej w ust. 1.
§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sie z dołu, raz na kwartał do 15 dnia
następnego miesiąca po upływie kwartału, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące
kalendarzowe), za wyjątkiem IV kwartału, w którym opłatę uiszcza się z góry w następujących terminach:
1) za I kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,
2) za II kwartał do dnia 15 lipca danego roku,
3) za III kwartał do dnia 15 października danego roku,
4) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.
§ 3. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach
miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w § 2.
§ 4. Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Radlin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.
§ 6. Traci moc Uchwała nr S.0007.014.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku.
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§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Radlinie
mgr Gabriela Chromik
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