
 

 

UCHWAŁA NR 510/XXIV/13 

RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

z dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 424/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie 

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

i Miasta Węgliniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W uchwale nr 424/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:  

„1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec 

powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1.  

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec 

powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby pojemników, w którą 

należy wyposażyć daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2 lub § 3 ust. 2.” 

2) zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób 

nieselektywny wynosi 57 zł brutto, za pojemnik 110 l, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 

jednoosobowo działalność gospodarczą, zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 74 Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wynosi 28,50 zł brutto za 

pojemnik 110 l.” 

3) zmienia się § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej ulega obniżeniu i wynosi 45 zł brutto za 

pojemnik 110 l, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą, 

zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 74 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

i Miasta Węgliniec wynosi 22,50 zł brutto za pojemnik 110 l.” 

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Błauciak 
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