
 

 

UCHWAŁA NR III/33/18 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), po konsultacjach określonych uchwałą 

Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 

24 września 2010 r., poz. 3050) 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. W uchwale Nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia 

rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za 

te usługi zmianie ulega treść § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, który otrzymuje brzmienie: 

a) za odbiór worka typu big-bag o pojemności 1 m3  - 158,00 zł/szt. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Chorzów 

 

 

Waldemar Kołodziej 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2019 r.

Poz. 207
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