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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 i 4a, i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 i 1648, z 2020 r. poz. 2320) oraz w związku z Uchwałą 
Nr XXXIX/432/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin 
do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. 
Urz.Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3728, z 2021 r. poz. 2370). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Uzasadnienie 

W związku z przyjętą̨ przez Radę Miejską w Gogolinie w listopadzie ubiegłego roku uchwałą intencyjną, 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" w dniu 8 lipca 2021 r. podjęło uchwałę̨ nr 
LXXVIII/13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu. W odpowiedzi Gmina Gogolin podjęła w lipcu br. uchwałę̨ 
o przystąpieniu do Związku, co powiązane jest z obowiązkiem przyjęcia jego statutu i koniecznością̨ 
przekazania do realizacji Związkowi zadań́ związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Gogolin. Stąd niezbędne jest uchylenie obwiązującej  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
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