
 

 

UCHWAŁA NR XII/104/2019  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej oraz w sprawie określenia zwolnienia z części 

opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

kompostujących bioodpady. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miejska w Złotym Stoku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych 

na terenie Gminy Złoty Stok stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty w wysokości określonej w § 2.  

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł miesięcznie za jednego 

mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Określa się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. 

3. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 50 zł 

miesięcznie za jednego mieszkańca. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 lipca 2013 roku 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln.  

z 12.07.2013 r., poz. 4308, z 15.03.2019 r., poz. 1802). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodnicząca Rady: 

E. Ruszkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 grudnia 2019 r.

Poz. 7566
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