
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/225/17 

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1, 2 i 2a, 

art. 6k ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 1) od gospodarstwa 

domowego 1 osobowego – 26,50 zł; 2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 52,50 zł; 3)  

od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 78,00 zł; 4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 104,50 zł; 

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej - 130,50 zł. 2. Ustala się niższą stawkę opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny: 1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 15,50 zł; 2) od gospodarstwa domowego 

2 osobowego – 31,00 zł; 3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 44,00 zł; 4) od gospodarstwa 

domowego 4 osobowego – 57,00 zł; 5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej - 71,00 zł.”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla zamieszkującego nieruchomość opisaną w § 4, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 26,00 zł od mieszkańca. 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zamieszkującego nieruchomość opisaną w § 4, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł od mieszkańca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2018 r. 

Wice Przewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie: 

A. Czepieruk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 stycznia 2018 r.

Poz. 188
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