
 

 

UCHWAŁA NR XX/115/20 

RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/103/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty 

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

jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada 

Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/103/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru 

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

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 3490), wprowadza się następujące zmiany: 

- dodaje się po § 2 nowy § 31 w brzmieniu: 

„§ 31. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty ustalonej w § 31 ust. 2 niniejszej uchwały.  

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, 

za pojemnik z każdej frakcji odpadów (to jest: na papier, na metale i tworzywa sztuczne, na szkło,  

na odpady ulegające biodegradacji, na odpady zmieszane): 

a) o pojemności 120 l – wynosi 6,34 zł, 

b) o pojemności 240 l – wynosi 12,69 zł, 

c) o pojemności 1100 l – wynosi 58,20 zł, 

d) o pojemności 6,5 m3 – wynosi 343,38 zł. 

3. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawek ustalonych w § 31 ust. 2 niniejszej 

uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 4096



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

Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Andrzej Hawran 
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