
 

 

UCHWAŁA NR XIX/104/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE 

z dnia 11 grudnia 2019 r. 

zmieniająca  Uchwałę NR VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

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 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.6j ust.1 pkt 1, art. 6k ust.2a pkt.1 

ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm), 

Rada Miejska w Zaklikowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale  NR VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 10 maja 2019 r.               

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 maja 2019 r. poz. 2982) § 2 otrzymuje brzmienie:  

1. Ustala się dla mieszkańców Zaklikowa, Lipy , Zdziechowic Pierwszych i Zdziechowic Drugich  

miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

2. Ustala się  dla mieszkańców Zaklikowa, Lipy , Zdziechowic Pierwszych i Zdziechowic Drugich  

podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości  40,00 zł miesięcznie od 

jednego mieszkańca. 

3. Ustala się dla mieszkańców Antoniówki, Baraków Nowych, Baraków Starych, Dąbrowy ,Gielni, 

Goliszowca, Ireny, Józefowa, Karkówki, Łążku Zaklikowskiego Łysakowa, Łysakowa Kolonii miesięczną 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

4. Ustala się dla mieszkańców Antoniówki, Baraków Nowych, Baraków Starych, Dąbrowy Gielni, 

Goliszowca, Ireny, Józefowa, Karkówki, Łążku Zaklikowskiego Łysakowa, Łysakowa Kolonii podwyższoną 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania  

odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 17 grudnia 2019 r.

Poz. 6600



§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zaklikowie 

 

 

Mirosław Mach 
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