
OBWIESZCZENIE NR XLIII/13/17
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności

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 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej Góry z dnia  10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2666) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1198);

2) uchwałą nr XXIII/173/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2518).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje:

1) §2 uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1198), który 
stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.”;

2) §2 uchwały nr XXIII/173/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2518), który 
stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2016 r.”.

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 stycznia 2018 r.
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Załącznik  

do obwieszczenia Nr XLIII/13/17 

Rady Miejskiej Góry 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/267/13 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 10 kwietnia 2013 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. 6k ust. 1, 3 i 4 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 12891)) uchwala, co następuje: 

 

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

zamieszkałych, ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2.2) Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny 

wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

18323)). 

3.4) Zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 1 ust. 2 dotyczy zwolnienia w całości  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną Kartę 

Dużej Rodziny, wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.5) 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 12,00 zł 

miesięcznie na osobę. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 24,00 zł miesięcznie na osobę. 

  § 3.6) 1. W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych ustala się w wysokości:  

1) 11,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l; 

2) 75,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l; 

3) 450,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3 ; 

4) 620,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m3. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 

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

1) 18,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l; 

2) 120,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l; 

3) 650,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3 ; 

5) 900,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m3; 

6) 3,50 zł miesięcznie za kosz uliczny. 

 

§ 4. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013, poz. 242). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

1) Tekst jednolity ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został ogłoszony w Dz. 

U. z 2017 r poz. 1289. 
2) Zmieniony przez § 1 pkt. 1 uchwały nr XXIII/173/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 maja 2016 r.  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2518), która weszła w życie 2 czerwca 2016 r.  
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3) Tekst jednolity ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r poz. 1832. 
4) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały nr XXIII/173/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 maja 2016 r.  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2518), która weszła w życie 2 czerwca 2016 r.  
5) Zmieniony przez § 1 pkt. 1 uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015 r.  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1198), która weszła w życie 31 marca 2015 r.  
6) Zmieniony przez § 1 pkt. 2 uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015 r.  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1198), która weszła w życie 31 marca 2015 r.  
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