
 
 

UCHWAŁA NR S.0007.082.2021 
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Radlin 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 
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 888 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Radlinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 

§ 2. 1. Wprowadza się dodatkową usługę polegajacą na przyjmowaniu selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych w ilości przekraczajacej limit odpadów określony w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie 
w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Usługa będzie świadczona poprzez przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

3. Ustala się opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe w wysokości 0,60 zł brutto za 1 kg, 

2) zużyte opony w wysokości 10 zł brutto za 1 sztukę, 

3) odpady wielkogabarytowe 1 zł brutto za 1 kg. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Radlina. 

§ 4. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin oraz publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 listopada 2021 r.

Poz. 6779



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie 
 
 

mgr Gabriela Chromik 
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