
 

 

UCHWAŁA NR XIII/260/2019 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/393/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy 

Kobierzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/393/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, § 1 nadaje  

się następujące brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę 

Kobierzyce od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana  

od mieszkańca. 

2. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj.: 

- za każdego jednego  mieszkańca  zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 20 zł. 

3. Ustala się następujące  miesięczne stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  

w sposób selektywny tj.: 

- za każdego jednego  mieszkańca  zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 40 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego, ale nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce: 

E. Regulska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 listopada 2019 r.

Poz. 6856


		2019-11-28T12:24:06+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




