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UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2021
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości stawek tej opłaty i zwolnień
Na podstawie 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1, ust 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)
Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/264/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej
opłaty i zwolnień wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za
pojemnik lub worek w zależności od ich pojemności, w następujących wysokościach:
1) pojemność 40 l – 7,33 zł;
2) pojemność 60 l – 11,00 zł;
3) pojemność 80 l – 14,66 zł;
4) pojemność 120 l – 22,00 zł;
5) pojemność 240 l – 44,00 zł;
6) pojemność 1100 l – 201,66 zł.
7) pojemność 7000 l – 1 283,33 zł.”;
2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
w przypadku gdy nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny określa się
podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek w zależności od ich pojemności, w
następujących wysokościach.
1) pojemność 40 l – 14,66 zł;
2) pojemność 60 l – 22,00 zł;
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3) pojemność 80 l – 29,32 zł;
4) pojemność 120 l – 44,00 zł;
5) pojemność 240 l – 88,00 zł;
6) pojemność 1100 l – 403,32 zł.
7) pojemność 7000 l – 2566,66 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Radymna
Andrzej Pacek

