
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/182/2020 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Miejska Bartoszyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na 

udostępnieniu zbiorczych pojemników ustawionych na terenie miasta do zbiórki poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych . 

§ 2. Lokalizacja zbiorczych pojemników zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce. 

§ 3. Określa się cenę brutto za korzystanie ze zbiorczych pojemników wysokości 30,00 zł rocznie od 

gospodarstwa domowego. 

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 3 należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 

0000 6190 9659 do dnia 31 marca danego roku, za który opłatę się wnosi. 

§ 5. Traci moc uchwała NR XVIII/115/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego, z 28 stycznia 2016 r. poz. 582). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 Stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2020 r.

Poz. 4382
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