
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/948/21 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z 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, 1378) oraz art. 6j  ust.1 pkt 3, ust. 2 a i ust. 5, art. 6k ust.1 
pkt 1, ust. 2, 2 a, 3 i 4 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/807/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 43) przepis § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2020 r.”. 

§ 2. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska 

 
 

Agnieszka Owczarczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13.07.2021 r.

Poz. 2729
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