
UCHWAŁA NR 108/XVIII/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 26 stycznia 2016 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6j i art. 6k ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale nr 91/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 

r. w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny wynosi 15 zł od jednego mieszkańca. 

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 30 zł od jednego mieszkańca.” 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna nie zmieniają się. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

 

                                                                                                                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 


