
UCHWAŁA NR VI/12/2022 
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO" 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie: art. 9 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 559), 
art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2021, 
poz. 679), § 26 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 9 Statutu Związku Gmin „Czyste Środowisko”, Uchwały Nr XIV/35/09 
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 29 czerwca 2009r. 
w sprawie powierzenia Zarządowi Związku Gmin uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu 
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej Zarząd Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie postanawia, co następuje : 

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
nr II/1/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Zarządu Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nr VIII/4/2020 z dnia 30 marca 2020r., uchwałą nr XIII/10/2020 
z dnia 16 października 2020r., uchwałą nr XIV/13/2020 z dnia 06 listopada 2020r., uchwałą nr I/1/2021 z dnia 
28 stycznia 2021r., uchwałą nr IV /8/2021 z dnia 15 czerwca 2021r., uchwałą nr V/13/2021 z dnia 26 sierpnia 
2021r., uchwałą nr VII/18/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.  oraz uchwałą nr II/5/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 
w ten sposób, że cenę za 1 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 ustalić w kwocie: 459,21 złotych netto, tj. 
495,95 złotych brutto od dnia 01 października 2022r. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO sp. z o.o. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
Związku 

 
 

Bogusław Fijas 
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