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z dnia  21 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/300/12 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów § 2 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 
60l (0,06m3), 120l (0,12m³), 240l (0,24m³), 360l (0,36m3), 660l (0,66m3), 1100l (1,1m³) określonej 
w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. 

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na 
której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i liczby pojemników o pojemności: 
60l (0,06m3), 120l (0,12m³), 240l (0,24m³), 360l (0,36m3), 660l (0,66m3), 1100l (1,1m³) określonej 
w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia
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