
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/242/12 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  

Na podstawie art. 6 k ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

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

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, 

ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących  daną nieruchomość.  

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 24,00 zł 

miesięcznie na osobę.  

2.  Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 12,00 zł miesięcznie na osobę.  

§ 3. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 

niezamieszkałych, bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ustala się w wysokości:  

1) 14,00  zł za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l;  

2) 100,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;  

3) 600,00 zł za pojemnik o pojemności 7 m
3
;  

4) 850,00 zł za pojemnik o pojemności 10 m
3
;  

5) 3,50 zł za kosz uliczny.  

2. W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych ustala się w wysokości:  

1) 10,00 zł za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l;  

2) 70,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;  

3) 420,00 zł za pojemnik o pojemności 7 m
3
;  

4) 595,00 zł za pojemnik o pojemności 10 m
3
.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Górze nr XVIII/116/11 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia górnych  stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  na terenie Miasta i Gminy Góra (Dz. Urz. Woj. 

Doln. Nr 249 poz. 4472).  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

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

  

 

Przewodniczący rady  

 

 

Jerzy Kubicki 
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