
 

 

UCHWAŁA NR XXI/231/20 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XX/221/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemniki 

o określonej pojemności 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 2, ust. 3, 3a, 3e, 5 

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

z 2019 r., poz. 2010, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/221/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemniki o określonej 

pojemności, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

oblicza się zgodnie z ust. 6. W roku następującym po roku, w którym dana nieruchomość została zamieszkana 

przez obecnego właściciela, właściciel ten zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji zgodnie 

z ust. 1 i 3.”; 

2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej lub nieruchomości, w której rozpoczęto prowadzenie 

działalności gospodarczej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w pierwszym roku oblicza się  

na podstawie sumy opłat: 

a) od części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, obliczanej zgodnie z § 1 ust. 7, 

b) od części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy zgodnie z § 4 ust. 1-2. 

–  przy czym w roku następującym po roku, w którym dana nieruchomość została zamieszkana przez 

obecnego właściciela lub rozpoczęto na niej prowadzenie działalności gospodarczej, właściciel 

zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji zgodnie z ust. 1.”; 

3) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku nieruchomości nowo powstałej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oblicza 

się na podstawie § 4 ust. 1-2. W roku następującym po roku, w którym na danej nieruchomości rozpoczęto 

prowadzenie działalności gospodarczej, właściciel zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji zgodnie  

z ust. 1.”; 
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4) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2020 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza: 

T. Frytz 
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