
UCHWAŁA NR XXXIX/278/2013
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Leśna

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty na terenie Gminy Leśna z dnia 6 marca 2013r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

1) w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 6 osób włącznie stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz stawki opłaty określonej w §2 ust.1 pkt 
1 lub §2 ust.2 pkt 1 

2) w przypadku gospodarstw domowych powyżej 6 osób ustala się jednolitą stawkę za gospodarstwo domowe 
określoną w §2 ust.1 pkt 2 lub §2 ust.2 pkt 2

2. §2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

1) w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 6 osób włącznie 20 zł za mieszkańca za 
miesiąc, 

2) w przypadku gospodarstw domowych powyżej 6 osób ustala się jednolitą stawkę za gospodarstwo domowe 
120 zł miesięcznie.

3. §2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

1) w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 6 osób włącznie13,00 zł za mieszkańca za 
miesiąc 

2) przypadku gospodarstw domowych powyżej 6 osób ustala się jednolitą stawkę za gospodarstwo domowe 
78,00 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

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

Przewodniczący Rady:
W. Straszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r.

Poz. 5560
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