
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/383/2021 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

na terenie Gminy Miasto Zgierz 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, ust. 2a pkt 1 i 2, 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1439, poz. 2361, z 2019 r., poz. 2020) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie 

Gminy Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1507) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 ust. 2  kwotę 29,00 zł zastępuje się kwotą 36,00 zł; 

2) w § 1 ust. 3 kwotę 58,00 zł zastępuje się kwotą 72,00 zł; 

3) w § 2 ust. 2 kwotę 11,15 zł zastępuje się kwotą 12,73 zł; 

4) w § 2 ust. 3 kwotę 22,30 zł zastępuje się kwotą 25,46 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

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

z dniem 1 marca 2021 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Grzegorz Robert Leśniewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 stycznia 2021 r.

Poz. 421
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