
 

 

OBWIESZCZENIE NR XXVII/3/2013 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 29 lipca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

1) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 177, poz. 676) ogłasza się jedno-

lity tekst uchwały nr XXII/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. 

poz. 848) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Męcinka 

z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013, poz. 2484).  

2) Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Gregulski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 4633



Załącznik do obwieszczenia nr XXVII/3/ 

/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia  

29 lipca 2013 r. 

 

UCHWAŁA NR XXII/138/2012 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamiesz-

kują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wyso-

kości 18,00 zł miesięcznie. 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11,30 zł miesięcznie. 

§1a.
1)

  

1. Ustala się dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) w formie 

dodatku odpadowego, pod warunkiem selektywnego zbierania wytwarzanych przez nich na terenie nierucho-

mości odpadów komunalnych. 

2. Wysokość dodatku odpadowego ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w ro-

dzinie, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Wysokość dochodu
1) 

Wskaźnik procentowy wysokości 

dodatku odpadowego liczony od 

podstawy 
1. do 200 zł 40% 
2. od 201 zł do 300 zł 35% 
3. od 301 zł do 400 zł 30% 
4. od 401 zł do 500 zł 25% 
5. od 501 zł do 570 zł 20% 

1)
 dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

 

3. Do gospodarstw wieloosobowych postanowień ust. 2 Lp. 5 nie stosuje się. 

4. W przypadku gdy występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność , a także gdy rodzina jest niepełna, wskaźnik wysokości dodatku od-

padowego zwiększa się o 5%. W przypadku kumulacji kilku czynników, zwiększa się wskaźnik tylko dla jed-

nego z nich. 

5. Za podstawę wyliczenia dodatku odpadowego bierze się stawkę, wskazaną w § 1 ust. 3. 

6. Przyznanie dodatku odpadowego następuje na wniosek: właściciela nieruchomości, współwłaściciela, 

użytkownika wieczystego i osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, z zastrzeżeniem 

ust. 7. 

7. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, wniosek może złożyć wyłącznie 

właściciel wyodrębnionego lokalu lub osoba posiadająca inny tytuł prawny do lokalu. 

8. Do wniosku o przyznanie dodatku odpadowego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu 

oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające stany, o których mowa w ust. 4. 

9. Dodatek odpadowy przyznaje wójt w drodze decyzji. 

                                                      
1)

 Dodany uchwałą nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 2484) 
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10. Osoba, która otrzymała dodatek odpadowy, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ, który 

przyznał dodatek o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. 

11. Dodatek odpadowy wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 

jego przyznania. 

12. Należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku odpadowego podlegają ściągnięciu w trybie przepi-

sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

13. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze de-

cyzji administracyjnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

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

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 
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