
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/215/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

z dnia 16 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

 komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 

ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metod 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkie-

go z 2019 r., poz. 3365) zmienionej uchwałą nr XXIII/155/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 3 marca 

2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 2007), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysoko-

ści 24,50 zł miesięcznie.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie 

wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selek-

tywny, w wysokości 49,00 zł”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 listopada 2020 r.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 października 2020 r.

Poz. 5654



2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Sieradzu 

 

 

Urszula Rozmarynowska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5654


		2020-10-23T13:46:57+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




