
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 maja 2020 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale nr XXI/134/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

zmieniającej uchwałę nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie  

miasta i gminy Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale nr XXI/134/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę 

nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty; ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 

28 kwietnia 2020 r. pod poz. 2875, 

a) w podstawie prawnej 

zamiast: 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i 6 ust. 1, 2, 3 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 

z późn. zm.), Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:”, 

powinno być: 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 ust. 1, 2, 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a 

i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:”; 

b) § 1 uchwały 

zamiast: 

„§ 1. W uchwale nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości 68,00 zł miesięcznie  

od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 
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2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, o której mowa  

w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, wówczas wyniesie ona 34,00 zł miesięcznie  

od jednego mieszkańca zamieszkującego jednoosobowe gospodarstwo domowe, 30 zł miesięcznie  

od jednego mieszkańca zamieszkującego dwuosobowe gospodarstwo domowe, 28 zł miesięcznie  

od jednego mieszkańca zamieszkującego trzyosobowe gospodarstwo domowe oraz 26 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca w gospodarstwie, w którym mieszka cztery osoby lub więcej.”.”, 

powinno być:  

„§ 1. W uchwale nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości: 

a) 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego jednoosobowe gospodarstwo 

domowe, 

b) 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego dwuosobowe gospodarstwo domowe, 

c) 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego trzyosobowe gospodarstwo domowe, 

d) 26 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w gospodarstwie, w którym mieszka cztery osoby  

lub więcej. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 68,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość.”.”; 

c) § 4 uchwały 

zamiast: 

„§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”, 

powinno być: 

„§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 czerwca 2020 r.”. 

 

Wicewojewoda Dolnośląski: 

Jarosław Kresa 
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