
UCHWAŁA XXI/176/2021 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i  ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j Dz.  
U. z  2020  r. poz.  713  ) art.  6j ust.  1  pkt  1  i  ust.  3  oraz art.  6k ust.  1  ust.  2a i  ust.  3  ustawy z  

dnia 13  września 1996  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (t.j Dz.  U. z  2020  r. 
poz. 1439 ze zm.) Rada Gminy w  Skoroszycach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XV/133/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik lub worek ( Dz. U.  Woj. Op z 2020 r., poz. 2257), zmienionej uchwałą XVII/145/2020 
z dnia 2 października 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik lub worek ( Dz. U. Woj. Op z 2020r. poz., 2793)oraz zmienionej uchwałą XVIII/152/2020 z dnia 
20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek ( Dz. U. Woj. Op. 
z  2020 r. poz. 3200 ) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie :,,2 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości  
25 zł miesięcznie od osoby." 
2)  w §  1. ust.3  otrzymuje następujące brzmienie :,,3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 50 zł miesięcznie od osoby.” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem  1  marca 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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